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DRŽAVNI ZBOR
937. Razpis volitev članov sodnega sveta

Na podlagi 20. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95) ter 110. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije

razpisujem volitve članov sodnega sveta

Volitve članov sodnega sveta iz vrst sodnikov in volitve
članov sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor Republike
Slovenije bodo v torek 15. junija 1999.

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 26. marec 1999.

Št. 700-04/90-10/17
Ljubljana, dne 26. marca 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
938. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
Republiki Braziliji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
Republiki Braziliji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Federativni Republiki Braziliji s sedežem v
New Yorku imenujem dr. Danila Türka.

Št. 001-09-3/99
Ljubljana, dne 19. marca 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

939. Uredba o območjih, ki se štejejo za
demografsko ogrožena območja v Republiki
Sloveniji

Na podlagi 4. člena zakona o spodbujanju razvoja de-
mografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 48/90 in 12/92) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o območjih, ki se štejejo za demografsko
ogrožena območja v Republiki Sloveniji

1. člen
Na podlagi prvega do petega odstavka 2. člena zakona

o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90 in 12/92) se
za demografsko ogrožena območja štejejo naslednja naselja:

Občina Naselje
šifra ime šifra ime

01 Ajdovščina
02 Batuje
03 Bela
04 Brje
08 Črniče
09 Dobravlje
12 Gaberje
13 Gojače
16 Kamnje
17 Kovk
18 Kožmani
19 Križna Gora
21 Male Žablje
24 Otlica
29 Predmeja
30 Ravne
31 Selo
32 Skrilje
34 Šmarje
35 Tevče
36 Ustje
37 Velike Žablje
40 Vodice
41 Vrtovče
42 Vrtovin
43 Zavino
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Občina Naselje
šifra ime šifra ime

Občina Naselje
šifra ime šifra ime

02 Beltinci 04 Gančani
148 Benedikt 04 Ločki Vrh

05 Negovski Vrh
08 Spodnja Ročica
10 Sv. Trije Kralji v Slov. gor.

03 Bled 03 Bohinjska Bela
07 Kupljenik
16 Slamniki

150 Bloke 01 Andrejčje
03 Bočkovo
06 Godičevo
07 Gradiško
08 Hiteno
10 Hudi Vrh
13 Lahovo
14 Lepi Vrh
17 Metulje
18 Mramorovo pri Lužarjih
19 Mramorovo pri Pajkovem
20 Nemška vas na Blokah
24 Radlek
25 Ravne na Blokah
26 Ravnik
28 Runarsko
29 Sleme
30 Strmca
32 Studeno na Blokah
33 Sveta Trojica
34 Sveti Duh
35 Škrabče
37 Štorovo
38 Topol
39 Ulaka
43 Zakraj
44 Zales
45 Zavrh

04 Bohinj 01 Bitnje
05 Goreljek
06 Gorjuše
09 Koprivnik v Bohinju
10 Laški Rovt
12 Nemški Rovt
13 Nomenj
16 Ravne v Bohinju
18 Savica
19 Srednja vas v Bohinju
21 Studor v Bohinju
22 Ukanc

05 Borovnica 02 Breg pri Borovnici
05 Dražica
11 Pristava

06 Bovec 05 Lepena
09 Soča

151 Braslovče 03 Glinje
08 Male Braslovče
17 Šentrupert
20 Trnava
21 Zakl

08 Brezovica 02 Dolenja Brezovica
08 Planinca
09 Plešivica

09 Brežice 01 Arnovo selo
30 Dolenja vas pri Artičah
67 Oklukova Gora
90 Spodnja Pohanca

101 Volčje
11 Celje 02 Bukovžlak

05 Glinsko
07 Jezerce pri Šmartnem
19 Pečovnik
20 Pepelno
24 Rupe
25 Slance
28 Škofja vas
29 Šmarjeta pri Celju
31 Šmiklavž pri Škofji vasi
32 Teharje
33 Tremerje
34 Trnovlje pri Celju
35 Vrhe
36 Začret
39 Žepina

12 Cerklje na Gorenjskem 15 Ravne
18 Stiška vas
24 Vašca
26 Viševca
28 Vrhovje

13 Cerknica 01 Beč
04 Bezuljak
07 Brezje
08 Cajnarje
10 Čohovo
13 Dolenje Jezero
14 Dolenje Otave
17 Gorenje Otave
18 Goričice
24 Korošče
29 Krušče
34 Mahneti
36 Milava
39 Otonica
41 Pirmane
42 Podskrajnik
43 Podslivnica
44 Ponikve
52 Slugovo
54 Sveti Vid
57 Tavžlje
61 Zala
65 Župeno

14 Cerkno 01 Bukovo
07 Gorje
08 Jagršče
09 Jazne
11 Labinje
13 Orehek
16 Plužnje
17 Poče
18 Podlanišče
19 Podpleče
20 Police
21 Poljane
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Občina Naselje
šifra ime šifra ime

Občina Naselje
šifra ime šifra ime

24 Straža
25 Šebrelje
27 Zakojca

153 Cerkvenjak 01 Andrenci
02 Brengova
05 Cogetinci
14 Vanetina

17 Črnomelj 05 Bistrica
21 Dobliče
22 Doblička Gora
45 Grič pri Dobličah
56 Kvasica
67 Naklo
83 Rodine

18 Destrnik 05 Destrnik
06 Dolič
08 Drstelja
15 Jiršovci
20 Placar
28 Vintarovci

19 Divača 01 Barka
08 Dolnje Vreme
10 Gabrče
12 Gornje Ležeče
16 Kozjane
17 Laže
19 Misliče
21 Ostrovica
29 Vareje
30 Vatovlje

154 Dobje 01 Brezje pri Dobjem
03 Gorica pri Dobjem
04 Jezerce pri Dobjem
05 Lažiše
06 Presečno
07 Ravno
08 Repuš
10 Suho
11 Škarnice

20 Dobrepolje 03 Četež pri Strugah
08 Mala vas
11 Podgorica
12 Podpeč
13 Podtabor
15 Ponikve
19 Rapljevo
21 Tisovec
22 Tržič

155 Dobrna 01 Brdce nad Dobrno
08 Strmec nad Dobrno

21 Dobrova-Polhov Gradec02 Belica
19 Log pri Polhovem Gradcu
26 Praproče
29 Rovt
32 Setnica – del
36 Srednji Vrh

22 Dol pri Ljubljani 03 Dol pri Ljubljani
05 Kamnica
06 Kleče pri Dolu
16 Vrh pri Dolskem

157 Dolenjske Toplice 01 Bušinec
04 Dolenje Gradišče
05 Dolenje Polje
07 Dolenjske Toplice
09 Gabrje pri Soteski
11 Gorenje Polje
12 Gorenje Sušice
15 Mali Rigelj
17 Nova Gora
21 Podstenice
26 Stare Žage

23 Domžale 02 Brdo
03 Brezje pri Dobu
05 Češenik
08 Dobovlje
17 Jasen
22 Mala Loka
31 Rodica
38 Škocjan
46 Zgornje Jarše

26 Duplek 10 Žikarce
27 Gorenja vas-Poljane 01 Bačne

06 Delnice
16 Goli Vrh
18 Gorenja Ravan
20 Gorenja Žetina
21 Gorenje Brdo
23 Hobovše pri Stari Oselici
28 Javorjev Dol
29 Jazbine
30 Jelovica
31 Kladje
32 Kopačnica
33 Kremenik
34 Krivo Brdo
36 Lajše
38 Laze
39 Leskovica
44 Mlaka nad Lušo
50 Podvrh
60 Studor
65 Volaka
67 Zadobje
68 Zakobiljek
70 Žabja vas
71 Žirovski Vrh Sv. Antona

30 Gornji Grad 02 Dol
05 Lenart pri Gornjem Gradu

32 Grosuplje 01 Bičje
02 Blečji Vrh
05 Cerovo
08 Dobje
11 Gabrje pri Ilovi Gori
15 Gornji Rogatec
16 Gradišče
18 Hrastje pri Grosupljem
19 Huda Polica
20 Kožljevec
24 Mala Loka pri Višnji Gori
32 Medvedica
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Občina Naselje
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34 Pece
51 Troščine
52 Udje
53 Velika Ilova Gora
56 Velika Stara vas
61 Vrbičje
63 Zgornja Slivnica
64 Zgornje Duplice
66 Železnica

159 Hajdina 04 Skorba
06 Spodnja Hajdina

160 Hoče-Slivnica 01 Bohova
05 Orehova vas
11 Slivniško Pohorje

34 Hrastnik 03 Brnica
08 Kal
09 Kovk
10 Krištandol
11 Krnice
13 Plesko
14 Podkraj
15 Prapretno pri Hrastniku –

del
16 Studence
17 Šavna Peč

35 Hrpelje-Kozina 35 Tatre
36 Idrija 01 Čekovnik

06 Gorenja Kanomlja
08 Govejk
09 Idrija
13 Idršek
14 Javornik
16 Kanji Dol
17 Korita
19 Ledinske Krnice
21 Masore
22 Mrzli Log
24 Pečnik
29 Spodnji Vrsnik
31 Strmec
32 Vojsko
33 Zadlog
34 Zavratec
35 Žirovnica

37 Ig 14 Selnik
38 Ilirska Bistrica 01 Bač

06 Dolnja Bitnja
09 Gabrk
10 Gornja Bitnja
14 Huje
17 Janeževo Brdo
20 Kilovče
21 Knežak
22 Koritnice
27 Mereče
30 Ostrožno Brdo
35 Podstenje
36 Podstenjšek
38 Pregarje
39 Prelože
40 Prem
42 Ratečevo Brdo
46 Smrje
52 Šembije

60 Zabiče
61 Zajelšje
62 Zarečica
63 Zarečje

39 Ivančna Gorica 02 Artiža vas
03 Bakrc
06 Bratnice
07 Breg pri Dobu
18 Dobrava pri Stični
21 Gabrje pri Stični
24 Glogovica
27 Gradiček
29 Griže
30 Grm
33 Kal
34 Kamni Vrh pri Ambrusu
35 Kamno Brdo
41 Laze nad Krko
43 Leščevje
45 Mala Dobrava
46 Mala Goričica
53 Male Vrhe
54 Mali Kal
55 Mali Korinj
57 Malo Globoko
67 Obolno
68 Oslica
69 Osredek nad Stično
70 Peščenik
72 Planina
74 Podbukovje
75 Podsmreka pri Višnji Gori
77 Poljane pri Stični
78 Polje pri Višnji Gori
79 Potok pri Muljavi
86 Pusti Javor
95 Selo pri Radohovi vasi
99 Stari trg

101 Stranska vas ob Višnjici
103 Šentjurje
109 Tolčane
111 Trebnja Gorica
112 Trnovica
113 Valična vas
117 Velike Kompolje
119 Velike Pece
120 Velike Rebrce
121 Velike Vrhe
125 Veliko Globoko
126 Videm pri Temenici
129 Višnje
134 Zagradec
136 Zgornja Draga

40 Izola 03 Dobrava
04 Izola

41 Jesenice 01 Blejska Dobrava
07 Jesenice
09 Lipce
13 Podkočna

163 Jezersko 01 Spodnje Jezersko
42 Juršinci 01 Bodkovci

02 Dragovič
03 Gabrnik
04 Gradiščak
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Občina Naselje
šifra ime šifra ime

Občina Naselje
šifra ime šifra ime

05 Grlinci
08 Kukava
11 Sakušak

43 Kamnik 01 Bela
10 Črna pri Kamniku
11 Črni Vrh v Tuhinju
12 Gabrovnica
17 Gozd
18 Gradišče v Tuhinju
20 Hruševka
26 Klemenčevo
29 Kostanj
31 Kregarjevo
36 Laseno
41 Mali Rakitovec
43 Mekinje
46 Motnik
54 Podbreg
57 Podjelše
64 Potok v Črni
65 Praproče v Tuhinju
69 Rudnik pri Radomljah
75 Sovinja Peč
76 Spodnje Palovče
88 Trebelno pri Palovčah
89 Trobelno
96 Veliki Hrib
97 Veliki Rakitovec

104 Zajasovnik – del
105 Zakal
107 Zduša
110 Zgornji Motnik
115 Žubejevo

45 Kidričevo 04 Kidričevo
07 Mihovce
09 Pleterje
10 Pongrce
13 Starošince
14 Stražgonjca
17 Zgornje Jablane

48 Kočevje 35 Hrib pri Koprivniku
41 Kleč
49 Komolec
51 Koprivnik
59 Laze pri Oneku
79 Onek
88 Podstene
95 Pugled pri Starem Logu
96 Rajhenav

137 Seč
105 Slovenska vas
111 Stara Cerkev
112 Stari Breg
120 Šalka vas
125 Topla Reber
126 Trnovec
138 Vrbovec

49 Komen 04 Čehovini
07 Dolanci
15 Koboli
16 Kodreti
30 Trebižani

164 Komenda 06 Komendska Dobrava

51 Kozje 01 Bistrica
21 Zagorje

52 Kranj 02 Bobovek
09 Ilovka
13 Kokrica
18 Meja
20 Nemilje
21 Njivica
24 Planica
27 Povlje
33 Spodnje Bitnje
35 Srednja vas – Goriče
38 Sveti Jošt nad Kranjem

166 Križevci 01 Berkovci
02 Berkovski Prelogi
05 Dobrava
08 Iljaševci

54 Krško 01 Anovec
02 Anže
04 Ardro pod Velikim Trnom
05 Ardro pri Raki
06 Armeško
10 Brezje pri Dovškem
11 Brezje pri Raki
12 Brezje pri Senušah
19 Celine
23 Črešnjice nad Pijavškim
27 Dedni Vrh
32 Dobrova
34 Dolenja Lepa vas
37 Dolenji Leskovec
38 Dolga Raka
42 Drenovec pri Leskovcu
44 Dunaj
47 Gmajna
49 Goli Vrh
50 Gora
53 Gorenje Dole
56 Gorica pri Raztezu
60 Gradišče pri Raki
69 Jelenik
71 Jelševec
72 Kalce
86 Kržišče
89 Libna
91 Lokve
92 Lomno
95 Mali Kamen
98 Mali Trn

104 Nemška Gora
111 Pijana Gora
112 Planina pri Raki
116 Podlipa
119 Površje
121 Presladol
126 Raka
128 Ravni
129 Ravno
131 Reštanj
132 Rožno
143 Smečice
146 Spodnje Dule
150 Srednje Pijavško
155 Stranje
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161 Trška Gora
164 Veliki Dol
166 Veliki Koren
168 Veliki Trn
171 Videm
174 Vrbina
176 Vrh pri Površju
180 Zabukovje pri Raki
184 Žadovinek

57 Laško 02 Blatni Vrh
03 Brezno
05 Brstnik
08 Curnovec
09 Debro
10 Doblatina
11 Dol pri Laškem
12 Gabrno
14 Govce
15 Gozdec
16 Gračnica
18 Huda Jama
22 Klenovo
23 Konc
24 Kuretno
26 Lahomšek
27 Lahov Graben
30 Laziše
35 Mačkovec
39 Marijina vas
40 Modrič
41 Mrzlo Polje
43 Obrežje pri

Zidanem Mostu
44 Ojstro
45 Olešče
47 Paneče
48 Plazovje
49 Polana
56 Sedraž
63 Strensko
65 Suhadol
67 Širje
68 Škofce
70 Šmohor
71 Tevče
73 Trnov Hrib
75 Trobni Dol
77 Udmat
78 Velike Gorelce
80 Veliko Širje
81 Vodiško
82 Vrh nad Laškim
85 Zidani Most

58 Lenart 08 Črmljenšak
16 Hrastovec v Slov. goricah
31 Nadbišec
37 Rogoznica
43 Spodnja Senarska
47 Spodnji Gasteraj
53 Straže
62 Varda
63 Vinička vas
64 Zamarkova
75 Zgornji Žerjavci

60 Litija 02 Boltija
04 Breg pri Litiji
05 Brezje pri Kumpolju
10 Cirkuše
12 Čeplje
13 Črni Potok
14 Dobovica
16 Dolgo Brdo
21 Gabrska Gora
24 Gorenje Jelenje
26 Gornje Ravne
27 Gornji Vrh
28 Gozd-Reka
31 Gradišče-k. o.

Št. Lovrenc
34 Hude Ravne
36 Jablaniški Potok
38 Javorje
39 Javorje pri Gabrovki
44 Ježevec
48 Kamni Vrh pri

Primskovem
49 Kandrše – del
50 Klanec pri Gabrovki
53 Konjšica – del
55 Koške Poljane
58 Kresniški Vrh
60 Laze pri Gobniku
62 Leskovica pri Šmartnem
63 Leše
64 Liberga
66 Ljubež v Lazih
67 Lukovec
71 Mala sela
72 Mala Štanga
73 Mamolj
77 Moravška Gora
78 Mulhe
79 Nova Gora
80 Obla Gorica
81 Okrog
82 Pečice
84 Podpeč pod Skalo
86 Podšentjur
87 Poljane pri Primskovem
88 Polšnik
95 Preženjske Njive
97 Račica
98 Radgonica

108 Selce
110 Sevno
114 Spodnje Jelenje
117 Stara Gora pri Vel.Gabru
118 Stranski Vrh
119 Strmec
120 Suhadole
121 Ščit
122 Širmanski Hrib
123 Široka Set
126 Šumnik
130 Tlaka
132 Velika Goba
138 Vinji Vrh
141 Vodice pri Gabrovki
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šifra ime šifra ime
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143 Vovše
144 Vrata
145 Zagozd
146 Zagrič
147 Zapodje
150 Zglavnica
151 Zgornja Jablanica
152 Zgornja Jevnica

61 Ljubljana 03 Češnjica
07 Gabrje pri Jančah
08 Janče
10 Lipe
23 Repče
36 Zagradišče

62 Ljubno 03 Meliše
05 Planina
06 Primož pri Ljubnem
08 Savina
09 Ter

63 Ljutomer 05 Bodislavci
09 Bučkovci
16 Drakovci
20 Godemarci
37 Mala Nedelja
39 Moravci v Slov. goricah
45 Precetinci

64 Logatec 11 Novi Svet
13 Praprotno Brdo
19 Žibrše

65 Loška dolina 06 Dane
24 Lož
34 Podcerkev

167 Lovrenc na Pohorju 02 Kumen
06 Recenjak

67 Luče 01 Konjski Vrh
08 Raduha

68 Lukovica 01 Blagovica
02 Brdo pri Lukovici
03 Brezovica pri Zlatem Polju
05 Čeplje
09 Golčaj
10 Gorenje
12 Hribi
15 Jelša
16 Kompolje
17 Koreno
21 Lipa
22 Log
26 Obrše
27 Podgora pri Zlatem Polju
28 Podmilj
29 Podsmrečje
30 Poljane nad Blagovico
36 Prilesje
37 Prvine
43 Spodnji Petelinjek
44 Straža
51 Učak
53 Veliki Jelnik
54 Videm pri Lukovici
56 Vranke
57 Vrba
58 Vrh nad Krašnjo
65 Zlato Polje

66 Žirovše
69 Majšperk 10 Koritno

12 Lešje
21 Sestrže

70 Maribor 09 Grušova
20 Maribor
24 Nebova
26 Pekel
27 Pekre

71 Medvode 02 Brezovica pri Medvodah
07 Hraše
08 Ladja
14 Setnica – del
20 Tehovec
22 Trnovec

170 Mirna Peč 01 Biška vas
02 Čemše
04 Dolenji Globodol
05 Dolenji Podboršt
06 Globočdol
07 Golobinjek
08 Gorenji Globodol
11 Grč Vrh
12 Hmeljčič
24 Srednji Globodol
26 Veliki Kal
28 Vrhpeč

76 Mislinja 03 Kozjak
06 Paka – del
07 Razborca
08 Srednji Dolič
09 Šentilj pod Turjakom
10 Tolsti Vrh pri Mislinji
11 Završe

77 Moravče 03 Dole pod Sv. Trojico
04 Dole pri Krašcah
06 Dvorje
08 Gora pri Pečah
11 Hrastnik
14 Katarija
20 Mošenik
26 Pogled
27 Pretrž
29 Rudnik pri Moravčah
39 Straža pri Moravčah
40 Sveti Andrej
41 Velika vas
42 Vinje pri Moravčah
49 Zgornje Koseze
50 Zgornji Prekar
51 Zgornji Tuštanj

78 Moravske Toplice 14 Lukačevci
16 Mlajtinci
19 Noršinci
23 Sebeborci
27 Tešanovci

79 Mozirje 02 Dobrovlje pri Mozirju
04 Grušovlje
05 Homec
06 Lepa Njiva
11 Poljane
15 Spodnja Rečica
16 Spodnje Pobrežje
19 Trnovec
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82 Naklo 04 Malo Naklo
08 Polica

83 Nazarje 01 Brdo
08 Pusto Polje
09 Rovt pod Menino
10 Spodnje Kraše

84 Nova Gorica 09 Čepovan
17 Lazna
19 Lokovec
20 Lokve
25 Nemci
38 Saksid
40 Spodnja Branica

85 Novo mesto 04 Boričevo
13 Čelevec
18 Daljni Vrh
21 Dobovo
22 Dol pri Šmarjeti
26 Dolenje Grčevje
38 Dolnje Mraševo
43 Draga
53 Golušnik
56 Gorenje Grčevje
60 Gorenje Kronovo
62 Gorenje Mraševo
76 Grič pri Klevevžu
77 Gumberk
86 Hudo
92 Jelše pri Otočcu

102 Koti
110 Loke
123 Mali Podljuben
146 Podgora
158 Prapreče pri Straži
159 Prečna
175 Sela pri Štravberku
177 Sela pri Zburah
192 Strelac
193 Suhor
226 Vrh pri Pahi
235 Zalog
236 Zbure
237 Žaloviče
239 Žihovo selo

171 Oplotnica 01 Božje
08 Kovaški Vrh
12 Okoška Gora
15 Prihova
16 Raskovec
17 Straža

87 Ormož 24 Koračice
36 Mezgovci
51 Rucmanci
55 Senčak
69 Trnovci

89 Pesnica 02 Dragučova
10 Ložane
14 Pesniški Dvor
26 Vukovje

91 Pivka 01 Buje
02 Čepno
04 Drskovče
05 Gornja Košana
07 Jurišče

08 Kal
09 Klenik
10 Mala Pristava
11 Nadanje selo
12 Narin
13 Neverke
14 Nova Sušica
15 Palčje
18 Pivka
19 Ribnica
20 Selce
21 Slovenska vas
22 Stara Sušica
23 Suhorje
25 Tabor nad Knežakom
26 Trnje
27 Velika Pristava
28 Volče
29 Zagorje

93 Podvelka 07 Lehen na Pohorju
94 Postojna 01 Belsko

03 Bukovje
04 Dilce
06 Goriče
07 Grobišče
12 Landol
14 Lohača
16 Mali Otok
19 Orehek
20 Planina
22 Predjama
24 Rakitnik
25 Rakulik
26 Razdrto
27 Sajevče
28 Slavina
29 Slavinje
31 Strane
32 Strmca
33 Studenec
34 Studeno
36 Velika Brda
37 Veliki Otok
38 Veliko Ubeljsko

174 Prebold 01 Dolenja vas
95 Preddvor 04 Hrib

09 Potoče
11 Spodnja Bela

97 Puconci 03 Bokrači
05 Dankovci
11 Moščanci

98 Rače-Fram 04 Kopivnik
05 Loka pri Framu
08 Podova
09 Požeg
13 Zgornja Gorica

99 Radeče 01 Brunk
03 Čimerno
04 Dobrava
06 Hotemež
08 Jelovo
11 Močilno
12 Njivice
23 Obrežje
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13 Počakovo
16 Rudna vas
20 Zagrad
21 Zavrate
22 Žebnik

102 Radovljica 07 Dobravica
20 Mišače
25 Otoče
36 Rovte
39 Spodnja Lipnica
44 Vošče
49 Zgornja Dobrava

103 Ravne na Koroškem 19 Sele – del
25 Uršlja Gora

104 Ribnica 05 Breže
08 Bukovec pri Poljanah
10 Črnec
11 Črni Potok pri Vel. Laščah
12 Dane
14 Dolenje Podpoljane
17 Finkovo
18 Gašpinovo
20 Gorenje Podpoljane
21 Gorenji Lazi
23 Graben
26 Grebenje
28 Hojče
29 Hrovača
30 Hudi Konec
32 Jelendol
37 Kot pri Rakitnici
46 Makoše
47 Marolče
52 Ortnek
54 Perovo
57 Praproče
60 Pugled pri Karlovici
61 Pusti Hrib
65 Rigelj pri Ortneku
71 Sv. Gregor
72 Škrajnek
73 Velike Poljane
75 Vintarji
76 Vrh pri Poljanah
78 Zadolje
81 Zapuže pri Ribnici
82 Zlati Rep

177 Ribnica na Pohorju 01 Hudi Kot
02 Josipdol
04 Zgornja Orlica
06 Zgornji Lehen na Pohorju

109 Semič 01 Blatnik pri Črmošnjicah
05 Brezovica pri

Črmošnjicah
11 Gaber pri Črmošnjicah
25 Mašelj
32 Planina
46 Sredgora
47 Srednja vas

110 Sevnica 01 Apnenik pri Boštanju
02 Arto
03 Birna vas
04 Blanca
07 Brezovo

08 Budna vas
09 Cerovec
10 Čanje
11 Čelovnik
12 Češnjice
13 Dedna Gora
17 Dolnje Orle
19 Drušče
20 Gabrijele
21 Gabrje
22 Gornje Brezovo
23 Gornje Impolje
24 Gornje Orle
26 Hudo Brezje
28 Jelovec
29 Jeperjek
30 Kal pri Krmelju
31 Kamenica
34 Kladje pri Krmelju
35 Koludrje
39 Križ
41 Krsinji Vrh
42 Laze pri Boštanju
43 Ledina
44 Leskovec v Podborštu
46 Loka pri Zidanem Mostu
49 Mala Hubajnica
52 Mrtovec
53 Mrzla Planina
54 Novi Grad
55 Okroglice
58 Osredek pri Hubajnici
60 Otavnik
61 Pavla vas
64 Podboršt
66 Podgorje ob Sevnični
67 Podvrh
68 Poklek nad Blanco
69 Polje pri Tržišču
70 Ponikve pri Studencu
71 Preska
72 Prešna Loka
74 Račica
76 Radna
80 Selce nad Blanco
83 Slančji Vrh
84 Slap
86 Spodnje Vodale
87 Srednik
88 Stržišče
89 Studenec
90 Svinjsko
92 Šentjur na Polju
94 Šmarčna
95 Štajngrob
97 Telčice

101 Velika Hubajnica
102 Veliki Cirnik
104 Vrh pri Boštanju
105 Vrhek
106 Zabukovje nad Sevnico
109 Zgornje Vodale
110 Znojile pri Studencu
112 Žirovnica
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111 Sežana 02 Bogo
13 Gradišče pri Štjaku
16 Griže
44 Razguri
46 Selo
47 Senadolice
50 Stomaž
53 Štjak
55 Tabor
62 Vrabče

112 Slovenj Gradec 05 Graška Gora
14 Stari trg
15 Šmartno pri Slovenj

Gradcu
20 Vodriž

113 Slovenska Bistrica 01 Bojtina
07 Cezlak
17 Drumlažno
20 Frajhajm
24 Globoko ob Dravinji
29 Ješovec
31 Kalše
32 Kebelj
43 Križeča vas
48 Levič
49 Ljubično
51 Lovnik
53 Lukanja
59 Modraže
60 Modrič
61 Mostečno
62 Nadgrad
67 Ošelj
69 Planina pod Šumikom
71 Podboč
81 Razgor pri Žabljeku
82 Rep
83 Ritoznoj
84 Savinsko
91 Spodnja Nova vas
92 Spodnja Polskava
94 Spodnje Prebukovje

105 Štatenberg
108 Turiška vas na Pohorju
110 Urh
117 Vrhole pri Laporju
120 Zgornja Brežnica
122 Zgornja Nova vas
125 Zgornje Poljčane
129 Žabljek

114 Slovenske Konjice 02 Blato
04 Breg pri Konjicah
06 Dobrava pri Konjicah
09 Gabrovlje
14 Koble
15 Kolačno
16 Konjiška vas
17 Kraberk
18 Kravjek
20 Lipoglav
24 Nova vas pri Konjicah
26 Ostrožno pri Ponikvi – del
28 Perovec
29 Petelinjek

30 Podob
34 Prežigal
37 Sojek
40 Spodnje Laže
42 Stare Slemene
44 Suhadol
46 Škedenj
50 Tolsti Vrh
55 Zgornja Pristava
56 Zgornje Laže

179 Sodražica 01 Betonovo
02 Brlog – del
04 Janeži
05 Jelovec
06 Kotel
07 Kračali
08 Kržeti
11 Nova Štifta
12 Novi Pot
13 Petrinci
15 Preska
16 Ravni Dol
17 Sinovica
20 Vinice
23 Žimarice

115 Starše 03 Marjeta na Dravskem
polju

04 Prepolje
05 Rošnja

182 Sveti Andraž
v Slov. Goricah 02 Gibina

03 Hvaletinci
04 Novinci
05 Rjavci

116 Sveti Jurij 03 Bolehnečici
07 Gabrc
08 Galušak
11 Jamna
13 Kokolajnščak
14 Kraljevci
17 Mali Moravščak
20 Slaptinci
24 Terbegovci
26 Ženik

117 Šenčur 13 Žerjavka
119 Šentjernej 05 Čadraže

14 Drama
17 Gorenja Gomila
26 Hrvaški Brod
34 Mršeča vas
38 Prapreče pri Šentjerneju

120 Šentjur pri Celju 01 Bezovje pri Šentjurju
03 Boletina
08 Bukovje pri Slivnici
10 Črnolica
13 Dobovec pri Ponikvi
15 Dole
16 Dolga Gora
17 Doropolje
19 Drobinsko
25 Grušce
28 Hruševec
29 Hrušovje
30 Jakob pri Šentjurju
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34 Jazbine
39 Kostrivnica
52 Osredek
53 Ostrožno pri Ponikvi – del
54 Paridol
56 Planinca
57 Planinska vas
58 Planinski Vrh
60 Podgaj
61 Podgrad
62 Podlešje
63 Podlog pod Bohorjem
64 Podpeč nad Marofom
65 Podpeč pri Šentvidu
66 Podvine
69 Prapretno
71 Primož pri Šentjurju
73 Rakitovec
78 Rifnik
79 Sele
81 Slatina pri Ponikvi
82 Slivnica pri Celju
84 Spodnje Slemene
93 Šentvid pri Planini
94 Šibenik
96 Tajhte
97 Tratna ob Voglajni
99 Trno

100 Trnovec pri Dramljah
103 Uniše
106 Vezovje
107 Visoče
109 Vodice pri Slivnici
113 Voglajna
115 Zagaj pri Ponikvi
118 Zgornje Selce
119 Zgornje Slemene
120 Zlateče pri Šentjurju

121 Škocjan 06 Dolenje Radulje
08 Dule
09 Gabrnik
10 Gorenje Dole
11 Gorenje Radulje
12 Goriška Gora
14 Gornja Stara vas
15 Grmovlje
19 Jelendol
23 Male Poljane
39 Osrečje
25 Ruhna vas
26 Segonje
28 Stopno
32 Tomažja vas
33 Velike Poljane
35 Zagrad
36 Zalog pri Škocjanu
37 Zavinek

122 Škofja Loka 04 Breznica pod Lubnikom
09 Crngrob
12 Florjan nad Zmincem
19 Gosteče
23 Kovski Vrh
25 Lenart nad Lušo
28 Moškrin

31 Papirnica
33 Podpulfrca
34 Pozirno
30 Sv. Ožbolt
54 Trnje
55 Valterski Vrh
57 Vincarje

123 Škofljica 03 Glinek
12 Pleše

124 Šmarje pri Jelšah 09 Bodrišna vas
17 Dvor
26 Jerovska vas
37 Lipovec
38 Mala Pristava
40 Močle
41 Nova vas pri Šmarju
43 Pečica
46 Polžanska Gorca
52 Rakovec
53 Senovica
54 Sladka Gora
55 Sotensko pri Šmarju
56 Spodnja Ponkvica
58 Spodnje Selce
72 Zadrže
73 Zastranje

125 Šmartno ob Paki 02 Gorenje
05 Podgora

126 Šoštanj 01 Bele Vode
02 Družmirje
07 Skorno pri Šoštanju
08 Šentvid pri Zavodnju
09 Šoštanj

127 Štore 01 Draga
03 Kanjuce
04 Kompole
06 Ogorevc
08 Prožinska vas
10 Svetli Dol
12 Štore

128 Tolmin 02 Bača pri Podbrdu
03 Bukovski Vrh
06 Daber
07 Dolenja Trebuša
12 Gorenja Trebuša
14 Gorski Vrh
15 Grahovo ob Bači
16 Grant
17 Grudnica
18 Hudajužna
20 Kal
23 Klavže
24 Kneške Ravne
25 Kneža
26 Koritnica
29 Kuk
30 Lisec
37 Obloke
38 Pečine
39 Petrovo Brdo
40 Podbrdo
41 Podmelec
44 Ponikve
45 Porezen
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49 Roče
50 Rut
51 Sela nad Podmelcem
56 Stopnik
57 Stržišče
58 Šentviška Gora
59 Temljine
63 Trtnik
69 Zakraj
71 Znojile

129 Trbovlje 05 Ključevica
10 Planinska vas
12 Prapretno pri Hrastniku –

 del
14 Trbovlje
15 Vrhe – del
16 Završje
17 Župa

130 Trebnje 01 Arčelca
02 Artmanja vas
03 Babna Gora
04 Beli Grič
07 Bič
09 Bitnja vas
10 Blato
12 Breza
13 Brezje pri Trebelnem
14 Brezovica pri Mirni
15 Brezovica pri Trebelnem
16 Brinje
17 Bruna vas
19 Cesta
20 Cikava
25 Čilpah
26 Čužnja vas
29 Dobrava
30 Dobravica pri Vel. Gabru
31 Dobrnič
33 Dolenja Dobrava
35 Dolenja vas pri Čatežu
36 Dolenje Jesenice
37 Dolenje Kamenje

pri Dobrniču
38 Dolenje Laknice
40 Dolenje Ponikve
42 Dolenje Zabukovje
43 Dolenji Podboršt pri Treb.
44 Dolenji Podšumberk
45 Dolenji Vrh
46 Dolga Njiva

pri Šentlovrencu
47 Dolnje Prapreče
48 Draga pri Šentrupertu
49 Drečji Vrh
50 Glinek
52 Gombišče
56 Gorenja vas
59 Gorenja vas

pri Mokronogu
62 Gorenje Laknice
64 Gorenje Ponikve
66 Gorenje Zabukovje
67 Gorenji Mokronog
69 Gorenji Podšumberk

73 Grič pri Trebnjem
76 Hom
81 Jelševec
85 Knežja vas
87 Korita
88 Kriška Reber
89 Križ
90 Križni Vrh
91 Krtina
93 Kukenberk
94 Lipnik
95 Lisec
96 Log
97 Log pri Žužemberku
98 Lokve pri Dobrniču

100 Luža
101 Mačji Dol
102 Mačkovec
103 Mala Loka
106 Mali Cirnik pri Šentjanžu
107 Mali Gaber
109 Maline
111 Martinja vas

pri Mokronogu
112 Medvedjek
113 Meglenik
117 Mirna vas
120 Mrzla Luža
121 Muhabran
122 Občine
127 Ostrožnik
129 Pluska
131 Podturn
132 Potok
133 Praprotnica
134 Prelesje
138 Pugled pri Mokronogu
140 Račje selo
141 Radna vas
142 Rakovnik pri Šentrupertu
220 Ravne nad Šentrupertom
144 Ravnik
145 Razbore – del
146 Rdeči Kal
147 Repče
148 Replje
150 Ribjek
151 Rihpovec
152 Rodine pri Trebnjem
154 Roje pri Trebelnem
156 Roženpelj
158 Sajenice
159 Sejenice
160 Sela pri Šumberku
161 Selo pri Mirni
162 Selska Gora
163 Slepšek
164 Slovenska vas
165 Srednje Laknice
175 Šahovec
181 Škrljevo
182 Šmaver
185 Trbinc
186 Trebanjski Vrh
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187 Trebelno
190 Trstenik
191 Vavpča vas pri Dobrniču
193 Velika Strmica
194 Velika Ševnica
195 Velike Dole
198 Vesela Gora
199 Volčja Jama
203 Vrh pri Trebelnem
205 Vrhtrebnje
206 Vrtače
208 Zabukovje
209 Zagorica
211 Zagorica pri Dobrniču
213 Zaloka
214 Zavrh
216 Žabjek

185 Trnovska vas 05 Sovjak
07 Trnovski Vrh

131 Tržič 07 Gozd
133 Velenje 09 Lopatnik
134 Velike Lašče 01 Adamovo

02 Bane
03 Bavdek
04 Borovec pri Karlovici
05 Boštetje
08 Bukovec
09 Centa
11 Dednik
12 Dolenje Kališče
15 Dvorska vas
16 Gorenje Kališče
17 Gornje Retje
19 Gradišče
24 Javorje
27 Knej
28 Kot pri Veliki Slevici
29 Krkovo pri Karlovici
30 Krvava Peč
31 Kukmaka
32 Laporje
34 Logarji
35 Lužarji
36 Mački
39 Mali Ločnik
41 Marinčki
42 Medvedjek
43 Mohorje
44 Naredi
47 Pečki
50 Podkogelj
52 Podlog
54 Podstrmec
55 Podulaka
56 Podžaga
57 Polzelo
58 Poznikovo
62 Purkače
66 Rupe
70 Srnjak
71 Srobotnik pri Vel. Laščah
73 Strletje
74 Strmec
75 Ščurki

76 Škamevec
78 Tomažini
82 Velika Slevica
85 Veliki Osolnik
86 Vrh
88 Žaga

188 Veržej 02 Bunčani
135 Videm 33 Šturmovci
136 Vipava 03 Goče

06 Lozice
07 Lože
09 Nanos
10 Orehovica
11 Podbreg
12 Podgrič
14 Podraga
16 Sanabor
18 Vipava

137 Vitanje 01 Brezen
02 Hudinja
04 Paka
06 Spodnji Dolič
05 Vitanjsko Skomarje

138 Vodice 02 Dobruša
06 Povodje
10 Šinkov Turn
13 Vesca

139 Vojnik 01 Arclin
02 Beli Potok pri

Frankolovem
06 Brdce
08 Čreškova
09 Črešnjevec
10 Črešnjice
14 Gabrovec pri Dramljah
15 Globoče
16 Gradišče pri Vojniku
17 Homec
18 Hrastnik
23 Kladnart
26 Konjsko
27 Landek
30 Lindek
31 Lipa pri Frankolovem
34 Male Dole
40 Pristava
43 Razdelj
45 Razgorce
47 Selce
55 Velika Raven
56 Verpete
57 Vine
63 Zabukovje
65 Zlateče

189 Vransko 07 Prapreče
16 Zaplanina

140 Vrhnika 16 Stara Vrhnika
141 Vuzenica 05 Vuzenica
142 Zagorje ob Savi 09 Čolnišče

27 Konjšica – del
33 Medija
45 Prapreče – del
49 Razpotje
59 Šentlambert
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144 Zreče 05 Dobrovlje
06 Gorenje pri Zrečah
09 Križevec
11 Osredek pri Zrečah
16 Rogla
17 Skomarje
19 Zlakova

190 Žalec 03 Dobriša vas
16 Migojnice
19 Petrovče
22 Podvin
27 Spodnje Roje
37 Zgornje Roje

146 Železniki 20 Studeno
28 Zgornje Danje

193 Žužemberk 01 Boršt pri Dvoru
02 Brezova Reber pri Dvoru
03 Budganja vas
04 Dešeča vas
06 Dolnji Kot
07 Dolnji Križ
08 Drašča vas
10 Gornji Ajdovec
12 Gornji Križ
13 Gradenc
14 Hinje
15 Hrib pri Hinjah
16 Jama pri Dvoru
17 Klečet
18 Klopce
20 Lazina
21 Lopata
24 Malo Lipje
25 Pleš
26 Plešivica
28 Podlipa
31 Prevole
32 Ratje
33 Reber
35 Sela pri Ajdovcu
36 Sela pri Hinjah
37 Srednji Lipovec
38 Stavča vas
39 Šmihel pri Žužemberku
40 Trebča vas
42 Veliko Lipje
43 Vinkov Vrh
44 Visejec
45 Vrh pri Hinjah
46 Vrh pri Križu
49 Zalisec
51 Žvirče

2. člen
Na podlagi 2., 10. in 11. člena zakona se za de-

mografsko ogrožena obmejna območja štejejo naslednja
naselja:

Občina Naselje
šifra ime šifra ime

02 Beltinci 05 Ižakovci
06 Lipa
08 Melinci

148 Benedikt 02 Drvanja
07 Spodnja Bačkova
13 Trstenik

149 Bistrica ob Sotli 02 Črešnjevec ob Bistrici
03 Dekmanca
04 Hrastje ob Bistrici
05 Križan Vrh
06 Kunšperk
07 Ples
08 Polje pri Bistrici
09 Srebrnik
10 Trebče
11 Zagaj

03 Bled 02 Bodešče
04 Grabče
08 Mevkuž
11 Podhom
12 Poljšica pri Gorjah
13 Radovna
18 Spodnje Laze
19 Višelnica
21 Zgornje Gorje

06 Bovec 01 Bavšica
03 Čezsoča
04 Kal-Koritnica
06 Log Čezsoški
07 Log pod Mangartom
08 Plužna
10 Srpenica
11 Strmec na Predelu
12 Trenta
13 Žaga

07 Brda 01 Barbana
03 Biljana
06 Breg pri Golem Brdu
07 Brestje
08 Brezovk
09 Ceglo
10 Dobrovo
11 Dolnje Cerovo
14 Golo Brdo
16 Gornje Cerovo
18 Hlevnik
19 Hruševlje
21 Imenje
22 Kojsko
23 Kozana
25 Kožbana
26 Krasno
27 Medana
30 Plešivo
32 Pristavo
33 Senik
35 Slavče
37 Snežeče
39 Šmartno
40 Vedrijan

09 Brežice 03 Bizeljska vas
05 Blatno
06 Bojsno
07 Boršt
08 Bračna vas
09 Brezje pri Bojsnem
10 Brezje pri Veliki Dolini
11 Brezovica na Bizeljskem
13 Brvi
14 Bukošek
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15 Bukovje
16 Bušeča vas
17 Cerina
18 Cerklje ob Krki
19 Cirnik
20 Cundrovec
21 Curnovec
22 Čatež ob Savi
23 Čedem
24 Črešnjice pri Cerkljah
25 Dečno selo
26 Dednja vas
27 Dobeno
29 Dolenja Pirošica
31 Dolenje Skopice
32 Dramlja
33 Drenovec pri Bukovju
35 Gabrje pri Dobovi
36 Gaj
38 Globočice
39 Globoko
41 Gorenja Pirošica
42 Gorenje Skopice
43 Gornji Lenart
44 Gregovce
45 Hrastje pri Cerkljah
46 Izvir
47 Jereslavec
48 Jesenice
49 Kamence
50 Kapele
51 Koritno
52 Kraška vas
53 Križe
55 Laze
56 Loče
57 Mala Dolina
58 Mali Cirnik
59 Mali Obrež
61 Mihalovec
62 Mostec
63 Mrzlava vas
64 Nova vas ob Sotli
66 Obrežje
68 Orešje na Bizeljskem
69 Pavlova vas
71 Perišče
72 Piršenbreg
73 Pišece
74 Podgorje pri Pišecah
75 Podgračeno
76 Podvinje
77 Ponikve
79 Prilipe
80 Račja vas
81 Rajec
82 Rakovec
83 Ribnica
84 Rigonce
85 Sela pri Dobovi
86 Silovec
88 Slovenska vas
91 Sromlje
92 Stankovo

93 Stara vas-Bizeljsko
94 Stojanski Vrh
96 Velika Dolina
98 Veliki Obrež
99 Vinji Vrh

100 Vitna vas
102 Vrhje
103 Vrhovska vas
104 Zasap
106 Zgornji Obrež
109 Župelevec

152 Cankova 01 Cankova
02 Domajinci
03 Gerlinci
04 Gornji Črnci
06 Krašči
07 Skakovci
08 Topolovci

153 Cerkvenjak 08 Ivanjski Vrh
15 Črenšovci 03 Dolnja Bistrica

04 Gornja Bistrica
06 Srednja Bistrica

16 Črna na Koroškem 01 Bistra
02 Črna na Koroškem
03 Javorje
04 Jazbina
05 Koprivna
06 Ludranski Vrh
07 Podpeca
09 Žerjav

17 Črnomelj 01 Adlešiči
02 Balkovci
03 Bedenj
04 Belčji Vrh
08 Brdarci
12 Cerkvišče
13 Črešnjevec pri Dragatušu
15 Čudno selo
17 Damelj
23 Dolenja Podgora
24 Dolenja vas pri Črnomlju
25 Dolenjci
27 Dolenji Suhor pri Vinici
28 Dolnja Paka
29 Draga pri Sinjem Vrhu
31 Dragoši
34 Drežnik
35 Fučkovci
36 Golek
38 Gorenja Podgora
40 Gorenji Radenci
41 Gorica
43 Gornji Suhor pri Vinici
44 Griblje
46 Hrast pri Vinici
47 Jankoviči
51 Knežina
53 Kot ob Kolpi
55 Kovačji Grad
59 Mala sela
61 Marindol
63 Mihelja vas
65 Miliči
66 Močile
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68 Nova Lipa
69 Obrh pri Dragatušu
71 Otovec
76 Podklanec
77 Podlog
79 Preloka
80 Pribinci
81 Purga
84 Rožanec
89 Sela pri Otovcu
90 Sinji Vrh
91 Sodevci
93 Stara Lipa
97 Šipek
98 Špeharji
99 Talčji Vrh

103 Učakovci
104 Velika Lahinja
105 Velika sela
107 Vinica
108 Vojna vas
109 Vranoviči
110 Vrhovci
111 Vukovci
112 Zagozdac
113 Zajčji Vrh
114 Zapudje
115 Zastava
117 Zorenci
118 Žuniči

19 Divača 02 Betanja
03 Brežec pri Divači
04 Dane pri Divači
11 Goriče pri Famljah
14 Gradišče pri Divači
15 Kačiče-Pared
20 Naklo
23 Podgrad pri Vremah
27 Škocjan
28 Škoflje

156 Dobrovnik 01 Dobrovnik
02 Strehovci
03 Žitkovci

157 Dolenjske Toplice 03 Dobindol
24 Dornava 01 Bratislavci

03 Dornava
04 Lasigovci
06 Polenci
08 Prerad
09 Slomi
10 Strejaci
11 Strmec pri Polenšaku
12 Žamenci

25 Dravograd 02 Črneče
07 Goriški Vrh
08 Kozji Vrh nad

Dravogradom
10 Libeliška Gora
11 Ojstrica
13 Podklanc
14 Selovec
16 Sv. Danijel
17 Sv. Duh
24 Vrata

28 Gorišnica 01 Brezovec
03 Cunkovci
05 Formin
06 Gajevci
08 Gradišča
09 Gruškovec
10 Mala vas
11 Mali Okič
12 Medribnik
13 Meje
15 Muretinci
16 Paradiž
17 Placerovci
18 Pohorje
19 Pristava
20 Slatina
24 Zamušani

29 Gornja Radgona 05 Drobtinci
07 Gornji Ivanjci
08 Grabe
10 Ivanjski Vrh
11 Ivanjševci ob Ščavnici
12 Ivanjševski Vrh
13 Janhova
15 Lastomerci
16 Lešane
17 Lokavci
18 Lomanoše
20 Mahovci
21 Mele
22 Nasova
23 Negova
25 Novi Vrh
26 Očeslavci
28 Orehovski Vrh
29 Plitvica
33 Pogled
34 Police
36 Radvenci
37 Rodmošci
40 Spodnje Konjišče
41 Spodnji Ivanjci
43 Stavešinski Vrh
46 Vratji Vrh
47 Zagajski Vrh
48 Zbigovci
51 Žiberci

31 Gornji Petrovci 01 Adrijanci
02 Boreča
04 Košarovci
05 Križevci
06 Kukeč
07 Lucova
08 Martinje
09 Neradnovci
10 Panovci
11 Peskovci
12 Stanjevci
13 Šulinci
14 Ženavlje

158 Grad 01 Dolnji Slaveči
02 Grad
03 Kovačevci
04 Kruplivnik
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05 Motovilci
06 Radovci
07 Vidonci

161 Hodoš 01 Hodoš
02 Krplivnik

35 Hrpelje-Kozina 01 Artviže
02 Bač pri Materiji
03 Beka
04 Brezovica
05 Brezovo Brdo
06 Golac
07 Gradišče pri Materiji
08 Gradišica
09 Hotična
11 Javorje
12 Klanec pri Kozini
13 Kovčice
14 Kozina
16 Markovščina
17 Materija
18 Mihele
19 Mrše
20 Nasirec
21 Obrov
24 Orehek pri Materiji
25 Petrinje
26 Poljane pri Podgradu
28 Prešnica
29 Ritomeče
30 Rodik
31 Rožice
32 Skadanščina
33 Slivje
34 Slope
37 Velike Loče
38 Vrhpolje

38 Ilirska Bistrica 03 Čelje
04 Dobro Polje
05 Dolenje pri Jelšanah
08 Fabci
11 Gornji Zemon
12 Harije
13 Hrušica
15 Ilirska Bistrica
19 Jelšane
24 Kuteževo
25 Mala Bukovica
28 Nova vas pri Jelšanah
29 Novokračine
31 Pavlica
32 Podbeže
34 Podgraje
41 Račice
43 Rečica
45 Sabonje
49 Starod
50 Studena Gora
51 Sušak
53 Tominje
54 Topolc
55 Trpčane
56 Velika Bukovica
57 Veliko Brdo

44 Kanal 01 Ajba
02 Anhovo
03 Avče
04 Bodrež
06 Doblar
07 Gorenja vas
08 Kal nad Kanalom
09 Kambreško
10 Kanal
11 Kanalski Vrh
12 Levpa
13 Lig
15 Plave
16 Ročinj
17 Seniški Breg
18 Ukanje
19 Zapotok

46 Kobarid 01 Avsa
02 Borjana
03 Breginj
04 Drežnica
06 Homec
07 Idrsko
08 Jevšček
09 Jezerca
11 Koseč
13 Krn
14 Ladra
15 Libušnje
17 Livške Ravne
18 Logje
19 Magozd
21 Podbela
22 Potoki
23 Robič
24 Robidišče
25 Sedlo
26 Smast
27 Stanovišče
28 Staro selo
29 Sužid
30 Svino
31 Trnovo ob Soči
32 Vrsno

47 Kobilje 01 Kobilje
48 Kočevje 11 Čeplje

18 Dolnja Briga
37 Jelenja vas
48 Kočevska Reka
53 Kralji
60 Laze pri Predgradu
91 Predgrad
93 Primoži
97 Rajndol

107 Spodnja Bilpa
108 Spodnji Log
114 Staro Brezje
129 Vimolj pri Predgradu
131 Vrt

49 Komen 02 Brje pri Komnu
03 Coljava
08 Gabrovica pri Komnu
09 Gorjansko
10 Hruševica
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11 Ivanji Grad
12 Klanec pri Komnu
13 Kobdilj
14 Kobjeglava
20 Mali Dol
21 Nadrožica
22 Preserje pri Komnu
23 Rubije
24 Sveto
26 Škofi
27 Škrbina
29 Tomačevica
31 Tupelče
32 Vale
34 Volčji Grad
35 Zagrajec

50 Koper 01 Abitanti
02 Ankaran
03 Babiči
04 Barizoni
07 Bezovica
08 Bočaji
10 Boršt
12 Brezovica pri Gradinu
13 Brežec pri Podgorju
14 Brič
16 Cepki
17 Cerej
20 Črni Kal
21 Črnotiče
23 Dilici
24 Dol pri Hrastovljah
25 Dvori
26 Fijeroga
27 Gabrovica pri Črnem Kalu
29 Glem
30 Gračišče
31 Gradin
33 Grintovec
34 Hrastovlje
38 Karli
39 Kastelec
43 Kortine
45 Kozloviči
46 Krkavče
48 Kubed
49 Labor
50 Loka
51 Lopar
56 Močunigi
58 Movraž
59 Olika
60 Osp
61 Peraji
62 Pisari
65 Podgorje
66 Podpeč
67 Poletiči
71 Praproče
73 Pregara
75 Puče
76 Rakitovec
77 Rižana
78 Rožar

79 Sirči
80 Smokvica
83 Sokoliči
85 Srgaši
86 Stepani
89 Šeki
92 Tinjan
93 Topolovec
94 Trebeše
96 Trsek
97 Truške
98 Tuljaki

100 Zabavlje
101 Zanigrad
102 Zazid

165 Kostel 01 Ajbelj
02 Banjaloka
05 Colnarji
06 Delač
10 Drežnik
11 Fara
12 Gladloka
15 Gotenc
16 Grgelj
17 Grivac
20 Jesenov Vrt
22 Kostel
23 Krkovo nad Faro
24 Kuželič
28 Mavrc
30 Oskrt
31 Padovo pri Fari
33 Pirče
34 Planina
36 Podstene pri Kostelu
39 Rajšele
42 Selo pri Kostelu
43 Slavski Laz
44 Srednji Potok
49 Štajer
50 Tišenpolj
53 Vrh pri Fari
54 Zapuže pri Kostelu

51 Kozje 02 Buče
04 Drensko Rebro
05 Gorjane
06 Gradišče
07 Gubno
08 Ješovec pri Kozjem
09 Klake
11 Lesično
12 Ortnice
13 Osredek pri Podsredi
14 Pilštanj
15 Podsreda
16 Poklek pri Podsredi
17 Topolovo
18 Vetrnik
19 Vojsko
20 Vrenska Gorca
22 Zdole

53 Kranjska Gora 01 Belca
02 Dovje
07 Podkoren
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08 Rateče
09 Srednji Vrh

166 Križevci 13 Lukavci
15 Vučja vas
16 Zasadi

54 Krško 07 Avguštine
08 Brege
13 Brezje v Podbočju
14 Brezovica v Podbočju
16 Brlog
17 Brod v Podbočju
22 Črešnjevec pri Oštrcu
25 Črneča vas
29 Dobrava ob Krki
31 Dobrava pri Kostanjevici
33 Dol
40 Dolšce
43 Drnovo
45 Frluga
46 Globočice pri

Kostanjevici
61 Gradnje
62 Grič
63 Gržeča vas
65 Hrastek
67 Ivanjše
70 Jelše
73 Kalce-Naklo
77 Kočarija
79 Koprivnica
80 Koprivnik
93 Male Vodenice
94 Malence
99 Malo Mraševo

101 Mladje
102 Mrčna sela
103 Mrtvice
109 Oštrc
110 Pesje
113 Planina v Podbočju
117 Podstrm
120 Premagovce
124 Pristava pri Leskovcu
125 Prušnja vas
133 Ržišče
134 Sajevce
137 Selo
141 Slinovce
153 Stari Grad v Podbočju
162 Velika vas pri Krškem
165 Veliki Kamen
169 Veliko Mraševo
172 Vihre
175 Vrbje
178 Vrtača

55 Kungota 01 Ciringa
03 Grušena
04 Jedlovnik
05 Jurski Vrh
06 Kozjak nad Pesnico
07 Pesnica
08 Plač
10 Podigrac
12 Slatina

14 Spodnje Vrtiče
15 Svečina
16 Špičnik
17 Vršnik
18 Zgornja Kungota
19 Zgornje Vrtiče

56 Kuzma 01 Dolič
03 Gornji Slaveči
07 Kuzma
08 Matjaševci
11 Trdkova

58 Lenart 29 Malna
50 Srednji Gasteraj
73 Zgornji Gasteraj
78 Žitence

59 Lendava 01 Banuta
02 Benica
03 Brezovec – del
06 Dolga vas
07 Dolgovaške Gorice
08 Dolina pri Lendavi
09 Dolnji Lakoš
10 Gaberje
11 Genterovci
12 Gornji Lakoš
14 Kamovci
15 Kapca
16 Kot
17 Lendava
19 Mostje
20 Petišovci
21 Pince
22 Pince-Marof
23 Radmožanci

63 Ljutomer 07 Branoslavci
11 Cezanjevci
12 Cuber
14 Desnjak
19 Globoka
22 Gresovščak
23 Grlava
25 Ilovci
26 Jeruzalem
30 Krapje
31 Krištanci
40 Mota
43 Plešivica
46 Presika
47 Pristava
49 Radomerščak
52 Rinčetova Graba
54 Slamnjak
56 Stara Cesta
58 Stročja vas
64 Vidanovci
68 Zgornji Kamenščak
69 Železne Dveri

65 Loška dolina 02 Babna Polica
03 Babno Polje
07 Dolenje Poljane
18 Knežja Njiva
19 Kozarišče
30 Nadlesk
35 Podgora pri Ložu
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38 Pudob
53 Šmarata
59 Viševek
61 Vrh
62 Vrhnika pri Ložu

66 Loški Potok 01 Črni Potok pri Dragi
02 Draga
03 Glažuta
04 Hrib-Loški Potok
05 Lazec
06 Mali Log
07 Novi Kot
08 Podplanina
09 Podpreska
10 Pungert
11 Retje
13 Srednja vas-Loški Potok
12 Srednja vas pri Dragi
14 Stari Kot
15 Šegova vas
16 Trava
17 Travnik

167 Lovrenc na Pohorju 01 Činžat
04 Puščava
05 Rdeči Breg – del
07 Ruta

67 Luče 11 Strmec
69 Majšperk 04 Doklece

05 Dol pri Stopercah
06 Grdina
07 Janški Vrh
08 Jelovice
11 Kupčinji Vrh
16 Naraplje
17 Planjsko
19 Preša
22 Sitež
23 Skrblje
24 Slape
28 Stoperce
29 Zgornja Sveča

70 Maribor 08 Gaj nad Mariborom
42 Šober
46 Vrhov Dol
49 Zgornji Slemen – del

168 Markovci 04 Nova vas pri Markovcih
06 Sobetinci

73 Metlika 02 Boginja vas
04 Boldraž
05 Boršt
07 Božič Vrh
11 Dole
12 Dolnja Lokvica
14 Dolnji Suhor pri Metliki
15 Drage
17 Drašiči
19 Gornja Lokvica
20 Gornje Dobravice
23 Gradac
24 Grm pri Podzemlju
26 Jugorje pri Metliki
28 Kapljišče
31 Krašnji Vrh
34 Krmačina

35 Mačkovec pri Suhorju
40 Otok
42 Prilozje
44 Radoši
45 Radovica
46 Radoviči
50 Sela pri Jugorju
52 Svržaki
53 Škemljevec
54 Škrilje
55 Trnovec
56 Vidošiči
57 Zemelj

74 Mežica 01 Breg
02 Lom
03 Mežica
05 Plat
06 Podkraj pri Mežici

75 Miren-Kostanjevica 02 Hudi Log
03 Korita na Krasu
04 Kostanjevica na Krasu
05 Lipa
06 Lokvica
08 Nova vas
09 Novelo
12 Sela na Krasu
13 Temnica
14 Vojščica
15 Vrtoče

78 Moravske Toplice 01 Andrejci
02 Berkovci
03 Bogojina
04 Bukovnica
05 Čikečka vas
06 Filovci
07 Fokovci
08 Ivanci
09 Ivanjševci
10 Ivanovci
11 Kančevci
12 Krnci
13 Lončarovci
18 Motvarjevci
20 Pordašinci
21 Prosenjakovci
22 Ratkovci
24 Selo
25 Središče
26 Suhi Vrh
28 Vučja Gomila

80 Murska Sobota 01 Bakovci
05 Markišavci
08 Polana

81 Muta 02 Mlake
04 Pernice
06 Sv. Jernej nad Muto

84 Nova Gorica 03 Banjšice
04 Bate
06 Brdo
10 Dombrava
11 Dornberk
12 Draga
13 Gradišče nad Prvačino
14 Grgar
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15 Grgarske Ravne
22 Martinuči
24 Mohorini
26 Nova Gorica
33 Prvačina
34 Ravnica
35 Renče
39 Solkan
45 Šmaver
46 Šmihel
47 Tabor
48 Trnovo
50 Voglarji
55 Žigoni

85 Novo mesto 09 Brezovica pri Stopičah
30 Dolenje Lakovnice
35 Dolenji Suhadol
42 Dolž
67 Gorenji Suhadol
89 Jama
94 Jugorje

100 Konec
103 Križe
106 Laze
108 Leskovec
115 Mala Cikava
117 Male Brusnice
119 Mali Cerovec
122 Mali Orehek
129 Mihovec
140 Pangrč Grm
148 Podgrad
156 Potov Vrh
161 Pristava
164 Rakovnik pri Birčni vasi
176 Sela pri Zajčjem Vrhu
197 Škrjanče pri Novem

mestu
202 Travni Dol
208 Veliki Cerovec
211 Veliki Orehek
212 Veliki Podljuben
214 Veliki Slatnik
216 Verdun
227 Vrhe

86 Odranci 01 Odranci
87 Ormož 01 Bratonečice

02 Bresnica
03 Cerovec Stanka Vraza
04 Cvetkovci
05 Dobrava
06 Dobrovščak
08 Frankovci
09 Godeninci
11 Gornji Ključarovci
12 Grabe
16 Hermanci
17 Hranjigovci
19 Hum pri Ormožu
21 Jastrebci
22 Kajžar
23 Kog
27 Lahonci
28 Lešnica

30 Libanja
32 Loperšice
33 Lunovec
34 Mala vas pri Ormožu
35 Mali Brebrovnik
37 Mihalovci
40 Obrež
42 Osluševci
44 Pavlovski Vrh
46 Preclava
47 Pršetinci
50 Ritmerk
52 Runeč
53 Savci
54 Sejanci
56 Senešci
57 Senik
58 Sodinci
59 Spodnji Ključarovci
61 Stanovno
62 Strezetina
64 Strmec pri Ormožu
67 Šardinje
68 Trgovišče
70 Veličane
72 Veliki Brebrovnik
74 Vinski Vrh
75 Vitan
76 Vodranci
77 Vuzmetinci
78 Zagorje
79 Zasavci
80 Žerovinci
81 Žvab

88 Osilnica 01 Belica
02 Bezgarji
03 Bezgovica
04 Bosljiva Loka
05 Grintovec pri Osilnici
06 Križmani
07 Ložec
08 Malinišče
09 Mirtoviči
10 Osilnica
11 Padovo pri Osilnici
12 Papeži
13 Podvrh
14 Ribjek
16 Spodnji Čačič
17 Strojiči
19 Žurge

89 Pesnica 04 Flekušek
07 Jareninski Vrh
15 Počenik
16 Polička vas
17 Polički Vrh
19 Ročica
21 Spodnje Dobrenje
22 Spodnje Hlapje
23 Spodnji Jakobski Dol
24 Vajgen
27 Vukovski Dol
29 Zgornje Hlapje
30 Zgornji Jakobski Dol



Stran 2018 / Št. 19 / 26. 3. 1999 Uradni list Republike Slovenije

Občina Naselje
šifra ime šifra ime

Občina Naselje
šifra ime šifra ime

90 Piran 03 Nova vas nad Dragonjo
04 Padna
06 Piran
07 Portorož
09 Sečovlje

92 Podčetrtek 07 Gostinca
09 Imeno
10 Imenska Gorca
11 Jerčin
14 Lastnič
15 Nezbiše
16 Pecelj
21 Prelasko
24 Roginska Gorca
25 Rudnica
26 Sedlarjevo
27 Sela
29 Sodna vas
32 Sv. Ema
34 Verače
35 Vidovica
36 Virštanj
37 Vonarje

172 Podlehnik 01 Dežno pri Podlehniku
02 Gorca
03 Jablovec
05 Ložina
07 Rodni Vrh
08 Sedlašek
09 Spodnje Gruškovje
11 Strajna
13 Zgornje Gruškovje

93 Podvelka 01 Brezno
03 Janževski Vrh
04 Javnik
06 Kozji Vrh
08 Ožbalt
09 Podvelka
10 Rdeči Breg – del
12 Spodnja Kapla
13 Vurmat – del
14 Zgornja Kapla

95 Preddvor 05 Kokra
175 Prevalje 01 Belšak

02 Breznica
03 Dolga Brda
04 Jamnica
06 Leše
07 Lokovica
08 Poljana
09 Prevalje
10 Suhi Vrh
12 Zagrad

97 Puconci 01 Beznovci
02 Bodonci
07 Gorica
08 Kuštanovci
09 Lemerje
10 Mačkovci
12 Otovci
13 Pečarovci
14 Poznanovci
15 Predanovci
16 Prosečka vas

18 Puževci
19 Strukovci
20 Šalamenci
21 Vadarci
23 Zenkovci

100 Radenci 03 Hrašenski Vrh
04 Janžev Vrh
05 Kapelski Vrh
06 Kobilščak
08 Melanjski Vrh
09 Murski Vrh
10 Murščak
13 Rački Vrh
15 Radenski Vrh
17 Spodnji Kocjan
20 Turjanski Vrh
21 Zgornji Kocjan
22 Žrnova

101 Radlje ob Dravi 01 Brezni Vrh
03 Radelca
06 Spodnja Orlica
08 Sv. Anton na Pohorju
12 Vuhred
14 Zgornji Kozji Vrh

102 Radovljica 09 Dvorska vas
11 Gorica
12 Hlebce
13 Hraše
21 Mlaka
24 Nova vas pri Lescah
42 Srednja vas

103 Ravne na Koroškem 04 Dobja vas
07 Koroški Selovec
21 Strojna

176 Razkrižje 01 Gibina
02 Kopriva
03 Razkrižje
04 Šafarsko
05 Šprinc

104 Ribnica 25 Grčarske Ravne
33 Jelenov Žleb

177 Ribnica na Pohorju 05 Zgornji Janževski Vrh
106 Rogaška Slatina 04 Ceste

05 Čača vas
06 Drevenik
07 Gabrce
08 Gabrovec pri Kostrivnici
09 Gradiški Dol
14 Male Rodne
15 Nimno
18 Podturn
21 Rajnkovec
29 Strmec pri Sv. Florijanu
30 Sv. Florijan
36 Vinec
39 Zgornje Negonje
40 Zgornje Sečovo

105 Rogašovci 01 Fikšinci
02 Kramarovci
03 Nuskova
04 Ocinje
05 Pertoča
06 Rogašovci
07 Ropoča
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08 Serdica
09 Sotina
10 Sveti Jurij
11 Večeslavci

107 Rogatec 01 Brezovec pri Rogatcu
02 Dobovec pri Rogatcu
03 Donačka Gora
04 Log
06 Sv. Jurij
07 Tlake
09 Žahenberc

108 Ruše 02 Bistrica ob Dravi
06 Fala Grad
10 Lobnica
19 Smolnik

178 Selnica ob Dravi 02 Fala
03 Gradišče na Kozjaku
06 Spodnja Selnica
08 Spodnji Slemen
09 Sv. Duh na Ostrem Vrhu
10 Veliki Boč
11 Vurmat – del
12 Zgornja Selnica
13 Zgornji Boč
14 Zgornji Slemen – del

109 Semič 02 Brezje pri Rožnem Dolu
04 Brezova Reber
09 Črešnjevec pri Semiču
12 Gaber pri Semiču
14 Gradnik
15 Hrib pri Cerovcu
16 Hrib pri Rožnem Dolu
20 Kot pri Semiču
22 Krvavčji Vrh
23 Lipovec
24 Maline pri Štrekljevcu
27 Moverna vas
28 Nestoplja vas
29 Omota
31 Osojnik
33 Podreber
37 Preloge
40 Rožni Dol
45 Sodji Vrh
49 Stranska vas pri Semiču
50 Štrekljevec
56 Vrtača pri Semiču

111 Sežana 01 Avber
04 Brje pri Koprivi
06 Dobravlje
08 Dolenje
09 Dutovlje
10 Filipčje Brdo
11 Godnje
12 Gorenje pri Divači
14 Gradnje
17 Hribi
19 Kazlje
20 Kopriva
21 Kosovelje
22 Krajna vas
23 Kregolišče
24 Kreplje
26 Krtinovica

28 Lokev
29 Mahniči
31 Merče
35 Pliskovica
38 Ponikve
39 Povir
40 Prelože pri Lokvi
41 Pristava
42 Raša
48 Sežana
49 Skopo
51 Šepulje
57 Tublje pri Komnu
58 Utovlje
63 Vrhovlje
64 Žirje

112 Slovenj Gradec 21 Vrhe
113 Slovenska Bistrica 13 Dežno pri Makolah

27 Hrastovec pod Bočem
28 Jelovec pri Makolah
42 Krasna
96 Stari Grad

102 Studenice
180 Solčava 03 Robanov Kot

04 Solčava
181 Sveta Ana 03 Kremberk

05 Ledinek
07 Rožengrunt
09 Zgornja Bačkova
11 Zgornja Ščavnica

116 Sveti Jurij 06 Dragotinci
09 Grabonoš
18 Rožički Vrh
22 Stanetinci

33 Šalovci 01 Budinci
02 Čepinci
03 Dolenci
04 Domanjševci
07 Markovci
08 Šalovci

118 Šentilj 01 Ceršak
02 Cirknica
03 Dražen Vrh – del
05 Kaniža
06 Kozjak pri Ceršaku
07 Kresnica
09 Selnica ob Muri
11 Spodnja Velka
12 Srebotje
13 Stara Gora pri Šentilju
16 Šomat
17 Štrihovec
18 Trate
21 Zgornje Dobrenje

119 Šentjernej 12 Dolenje Vrhpolje
13 Dolenji Maharovec
15 Drča
18 Gorenja Stara vas
19 Gorenje Gradišče

pri Šentjerneju
22 Gorenji Maharovec
23 Groblje pri Prekopi
28 Javorovica
32 Mihovica
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33 Mihovo
35 Orehovica
36 Ostrog
37 Polhovica
42 Razdrto
45 Šentjakob
51 Volčkova vas
52 Vratno
54 Vrh pri Šentjerneju
56 Zapuže
57 Žerjavin

120 Šentjur pri Celju 14 Dobrina
27 Hrastje
42 Krivica
87 Straška Gorca

124 Šmarje pri Jelšah 02 Babna Gora
03 Babna Reka
05 Belo
06 Bezgovica
12 Bukovje v Babni Gori
15 Dol pri Šmarju
16 Dragomilo
25 Jazbina
28 Kamenik
30 Koretno
31 Korpule
33 Krtince
34 Laše
35 Lekmarje
36 Lemberg pri Šmarju
42 Orehovec
44 Pijovci
50 Preloge pri Šmarju
51 Pustike
59 Spodnje Tinsko
60 Stranje
61 Strtenica
65 Škofija
75 Zgornje Tinsko
76 Zibika
77 Zibiška vas

10 Tišina 01 Borejci
07 Gradišče
09 Krajna
12 Murski Petrovci
13 Petanjci
16 Sodišinci

128 Tolmin 01 Bača pri Modreju
04 Čadrg
05 Čiginj
08 Dolgi Laz
09 Dolje
13 Gorenji Log
19 Idrija pri Bači
21 Kamno
22 Kanalski Lom
27 Kozaršče
28 Kozmerice
31 Ljubinj
32 Logaršče
35 Modrejce
46 Postaja
52 Sela pri Volčah
53 Selce
54 Selišče

61 Tolminske Ravne
62 Tolminski Lom
64 Volarje
65 Volčanski Ruti
67 Zadlaz-Čadrg
68 Zadlaz-Žabče
70 Zatolmin

131 Tržič 01 Bistrica pri Tržiču
05 Čadovlje pri Tržiču
06 Dolina
08 Grahovše
09 Hudi Graben
11 Hušica
16 Loka
19 Paloviče
23 Pristava
28 Slap
30 Tržič
31 Vadiče

132 Turnišče 01 Gomilica
02 Nedelica
03 Renkovci

187 Velika Polana 01 Brezovica
02 Mala Polana
03 Velika Polana

188 Veržej 01 Banovci
135 Videm 02 Belavšek

03 Berinjak
06 Dolena
07 Dravci
10 Gradišče
12 Jurovci
15 Ljubstava
17 Majski Vrh
22 Repišče
26 Skorišnjak
32 Strmec pri Leskovcu
34 Trdobojci
37 Vareja
38 Velika Varnica
39 Veliki Okič
42 Zgornja Pristava

143 Zavrč 01 Belski Vrh
03 Gorenjski Vrh
09 Zavrč

191 Žetale 01 Čermožiše
02 Dobrina
03 Kočice
04 Nadole
05 Žetale

192 Žirovnica 08 Vrba
10 Žirovnica

3. člen
Na podlagi šestega odstavka 2. člena zakona se šteje-

jo kot gorsko višinska območja območja naslednjih naselij:
Občina Naselje

šifra ime šifra ime

01 Ajdovščina
03 Bela
19 Križna Gora
22 Malo Polje
27 Podkraj
40 Vodice
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03 Bled 07 Kupljenik
13 Radovna
16 Slamniki

04 Bohinj 05 Goreljek
06 Gorjuše
09 Koprivnik v Bohinju
12 Nemški Rovt
16 Ravne v Bohinju

151 Braslovče 02 Dobrovlje
11 Podgorje pri Letušu
12 Podvrh

07 Brda 25 Kožbana
08 Brezovica 08 Planinca
12 Cerklje na Gorenjskem 02 Ambrož pod Krvavcem
14 Cerkno 05 Dolenji Novaki

06 Gorenji Novaki
07 Gorje
11 Labinje
21 Poljane
25 Šebrelje

19 Divača 17 Laže
155 Dobrna 01 Brdce nad Dobrno

08 Strmec nad Dobrno
21 Dobrova-Polhov Gradec 05 Butajnova

06 Črni Vrh
29 Rovt
31 Selo nad Polhovim

Gradcem
32 Setnica-del
36 Srednji Vrh
38 Šentjošt nad Horjulom

22 Dol pri Ljubljani 16 Vrh pri Dolskem
18 Zagorica pri Dolskem

25 Dravograd 16 Sv. Danijel
27 Gorenja vas-Poljane 01 Bačne

02 Brebovnica
05 Debeni
16 Goli Vrh
18 Gorenja Ravan
20 Gorenja Žetina
21 Gorenje Brdo
23 Hobovše pri Stari Oselici
26 Jarčje Brdo
29 Jazbine
30 Jelovica
31 Kladje
33 Kremenik
34 Krivo Brdo
35 Krnice pri Novakih
36 Lajše
38 Laze
39 Leskovica
42 Lučine
43 Malenski Vrh
44 Mlaka nad Lušo
46 Nova Oselica
50 Podvrh
55 Smoldno
59 Stara Oselica
60 Studor
65 Volaka

67 Zadobje
68 Zakobiljek
71 Žirovski Vrh Sv. Antona
72 Žirovski Vrh Sv. Urbana

30 Gornji Grad 01 Bočna
02 Dol
03 Florjan pri Gornjem Gradu
05 Lenart pri Gornjem Gradu

32 Grosuplje 02 Blečji Vrh
160 Hoče-Slivnica 11 Slivniško Pohorje
162 Horjul 06 Samotorica
34 Hrastnik 08 Kal

10 Krištandol
14 Podkraj
19 Unično

36 Idrija 06 Gorenja Kanomlja
12 Idrijski Log
13 Idršek
14 Javornik
15 Jelični Vrh
16 Kanji Dol
17 Korita
22 Mrzli Log
31 Strmec
33 Zadlog
34 Zavratec

37 Ig 04 Gornji Ig
19 Visoko

39 Ivančna Gorica 42 Leskovec
46 Mala Goričica
67 Obolno
69 Osredek nad Stično
77 Poljane pri Stični
94 Sela pri Višnji Gori

43 Kamnik 01 Bela
02 Bela Peč
10 Črna pri Kamniku
11 Črni Vrh v Tuhinju
12 Gabrovnica
17 Gozd
36 Laseno
41 Mali Rakitovec
58 Podlom
65 Praproče v Tuhinju
66 Pšajnovica
75 Sovinja Peč
76 Spodnje Palovče
88 Trebelno pri Palovčah
89 Trobelno
97 Veliki Rakitovec

105 Zakal
106 Zavrh pri Črnivcu
115 Žubejevo

48 Kočevje 46 Koče
49 Komolec
51 Koprivnik
59 Laze pri Oneku
79 Onek
88 Podstene
95 Pugled pri Starem Logu
96 Rajhenav

112 Stari Breg
125 Topla Reber
126 Trnovec
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Občina Naselje
šifra ime šifra ime

Občina Naselje
šifra ime šifra ime

52 Kranj 24 Planica
25 Podblica

53 Kranjska Gora 01 Belca
09 Srednji Vrh

54 Krško 32 Dobrova
131 Reštanj
155 Stranje

57 Laško 05 Brstnik
07 Bukovca
10 Doblatina
16 Gračnica
18 Huda Jama
22 Klenovo
24 Kuretno
30 Laziše
33 Lokavec
44 Ojstro
51 Požnica
54 Rifengozd
69 Šmihel
70 Šmohor
72 Tovsto
83 Zabrež

60 Litija 03 Borovak pri Polšniku
08 Bukovica pri Litiji
10 Cirkuše
40 Jelša
49 Kandrše – del
53 Konjšica – del
58 Kresniški Vrh
61 Laze pri Vačah
63 Leše
64 Liberga
71 Mala sela
73 Mamolj
83 Podbukovje pri Vačah

118 Stranski Vrh
122 Širmanski Hrib
123 Široka Set
147 Zapodje

61 Ljubljana 07 Gabrje pri Jančah
08 Janče
13 Mali Vrh pri Prežganju
22 Ravno Brdo
33 Veliko Trebeljevo
35 Volavlje
37 Zgornja Besnica

62 Ljubno 05 Planina
06 Primož pri Ljubnem
09 Ter

64 Logatec 02 Hleviše
10 Medvedje Brdo
11 Novi Svet
15 Rovtarske Žibrše
17 Vrh Sv. Treh Kraljev
19 Žibrše

167 Lovrenc na Pohorju 02 Kumen
06 Recenjak

68 Lukovica 03 Brezovica pri Zlatem Polju
06 Češnjice
08 Gabrje pod Špilkom
21 Lipa
24 Mala Lašna
26 Obrše

27 Podgora pri Zlatem Polju
30 Poljane nad Blagovico
49 Trnovče
58 Vrh nad Krašnjo
65 Zlato Polje

70 Maribor 46 Vrhov Dol-del
71 Medvode 02 Brezovica pri Medvodah

20 Tehovec
76 Mislinja 03 Kozjak

04 Mala Mislinja
06 Paka – del
07 Razborca
10 Tolsti Vrh pri Mislinji
11 Završe

77 Moravče 11 Hrastnik
14 Katarija
18 Limbarska Gora

79 Mozirje 02 Dobrovlje pri Mozirju
03 Dol-Suha
06 Lepa Njiva
11 Poljane
18 Šmihel nad Mozirjem

83 Nazarje 09 Rovt pod Menino
171 Oplotnica 01 Božje

07 Koritno
08 Kovaški Vrh

91 Pivka 01 Buje
02 Čepno
09 Klenik
22 Stara Sušica
26 Trnje
28 Volče

174 Prebold 04 Marija Reka
05 Matke

175 Prevalje 10 Suhi Vrh
98 Rače-Fram 05 Loka pri Framu

07 Planica
99 Radeče 03 Čimerno

11 Močilno
13 Počakovo

103 Ravne na Koroškem 12 Navrški Vrh
25 Uršlja Gora

104 Ribnica 21 Gorenji Lazi
25 Grčarske Ravne
32 Jelendol

109 Semič 02 Brezje pri Rožnem Dolu
16 Hrib pri Rožnem Dolu
40 Rožni Dol
46 Sredgora

110 Sevnica 43 Ledina
65 Podgorica

112 Slovenj Gradec 03 Golavabuka
05 Graška Gora

113 Slovenska Bistrica 07 Cezlak
32 Kebelj
60 Modrič
62 Nadgrad
69 Planina pod Šumikom
72 Podgrad
82 Rep

108 Turiška vas na Pohorju
110 Urh
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Občina Naselje
šifra ime šifra ime

Občina Naselje
šifra ime šifra ime

114 Slovenske Konjice 26 Ostrožno pri Ponikvi – del
37 Sojek
42 Stare Slemene
44 Suhadol
46 Škedenj
50 Tolsti Vrh

122 Škofja Loka 04 Breznica pod Lubnikom
12 Florjan nad Zmincem
23 Kovski Vrh
25 Lenart nad Lušo
34 Pozirno
30 Sv. Ožbolt
52 Tomaž nad Praprotnem
55 Valterski Vrh

123 Škofljica 07 Klada
125 Šmartno ob Paki 10 Veliki Vrh
126 Šoštanj 07 Skorno pri Šoštanju

08 Šentvid pri Zavodnju
127 Štore 03 Kanjuce

10 Svetli Dol
184 Tabor 03 Miklavž pri Taboru
128 Tolmin 03 Bukovski Vrh

14 Gorski Vrh
17 Grudnica
49 Roče
58 Šentviška Gora
61 Tolminske Ravne
69 Zakraj

129 Trbovlje 15 Vrhe – del
133 Velenje 09 Lopatnik

13 Paški Kozjak
15 Plešivec
23 Šmartinske Cirkovce

136 Vipava 09 Nanos
16 Sanabor

137 Vitanje 01 Brezen
02 Hudinja
04 Paka-del
06 Spodnji Dolič
05 Skomarje-del
07 Stenica

189 Vransko 03 Čreta
04 Jeronim
10 Stopnik
14 Zahomce
16 Zaplanina

140 Vrhnika 11 Padež
13 Pokojišče
21 Zavrh pri Borovnici

142 Zagorje ob Savi 01 Blodnik
03 Borje pri Mlinšah
13 Družina
14 Golče
18 Jablana
20 Jelenk
21 Jelševica
25 Kolk
44 Požarje
45 Prapreče – del
46 Ravenska Vas
48 Razbor pri Čemšeniku

54 Ržiše
56 Senožeti
58 Šentgotard
59 Šentlambert
61 Tirna
64 Vrh pri Mlinšah
71 Znojile
72 Žvarulje

144 Zreče 01 Brezovje nad Zrečami
02 Boharina
04 Črešnova
08 Koroška vas na Pohorju
10 Loška Gora pri Zrečah
12 Padeški Vrh
15 Resnik
17 Skomarje-del
19 Zlakova

146 Železniki 01 Davča
04 Golica
05 Kališe
08 Osojnik
10 Podporezen
11 Potok
13 Ravne
16 Selške Lajše
21 Topolje
22 Torka
23 Zabrdo
24 Zabrekve
25 Zala
28 Zgornje Danje

147 Žiri 02 Breznica pri Žireh
06 Koprivnik
09 Opale
13 Ravne pri Žireh
18 Žirovski Vrh

4. člen
V letih 1999 in 2000 se štejejo za demografsko

ogrožena območja tudi tista območja, ki so ta status imela
po predpisih, veljavnih do dneva uveljavitve te uredbe.

5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati uredba o

območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v
Republiki Sloveniji v obdobju 1994–1996 (Uradni list RS,
št. 13/94), in uredba o območjih, ki se štejejo za demograf-
sko ogrožena območja v Republiki Sloveniji v obdobju
1997–1999 (Uradni list RS, št. 45/97, 47/97 in 29/98).

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 303-00/98-3
Ljubljana, dne 11. marca 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

940. Odredba o spremembi odredbe o določitvi
višine nadomestila za kritje stroškov za
vzdrževalna dela na skupnih objektih in
napravah na melioracijskih območjih v letu
1998

Na podlagi 95. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96 in 31/98 – odločba US) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odločba US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o določitvi višine

nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah

na melioracijskih območjih v letu 1998

1. člen
V 1. členu odredbe o določitvi višine nadomestila za

kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in
napravah na melioracijskih območjih v letu 1998 (Uradni list
RS, št. 67/98 in 74/98) se črta naslednje besedilo:

Melioracijsko območje Višina nadomestila na hektar SIT

Gočova  684
Zg. Senarska  472
Zamarkova – Voličina  1.639
Šetarova Gmajna  1.409
Globovnica I.  859

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 355-01-10/98
Ljubljana, dne 1. marca 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

941. Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu
osnovna šola

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o vzgojno-izobraževalnem programu

osnovna šola

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme vzgojno-izobraže-

valni program osnovna šola, katerega splošni del je predla-
gal, posebni del pa določil Strokovni svet RS za splošno
izobraževanje na seji dne 18. 3. 1999.

2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi

Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji. Izobra-
ževalni program iz prejšnjega odstavka je javnoveljaven.

3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 603-32/99
Ljubljana, dne 18. marca 1999.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

942. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mokronog

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Mokronog

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Mokronog, št. 08-06/95 z dne
26. 2. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Brežice, za obdobje od 1. 1. 1995 do
31. 12. 2004.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Mokronog na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Mokronog je izdelan v treh izvodih za
8209,65 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Brežice, v občinah Trebnje in Litija oziroma v kata-
strskih občinah Bistrica, Brezovica, Jelševec, Laknice, Mir-
na, Mokronog, Novo Zabukovje, Ornuška vas, Ostrožnik,
Prelesje, Selo Mirna, Staro Zabukovje, Straža, Šentrupert,
Trebelno, Velika Goba.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Mokronog je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bre-
žice, Bratov Milavcev 61, Brežice, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Mokronog, Slovenska
vas 5, Mokronog, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58,
kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom spreje-
manja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozd-
nogospodarske enote Mokronog.
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4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-8/5-97
Ljubljana, dne 2. marca 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

943. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Hrastnik

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95
– odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Hrastnik

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Hrastnik, št. 04-93/95 z dne
11. 12. 1998, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Ljubljana, za obdobje od 1. 1. 1995 do
31. 12. 2004.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Hrastnik na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Hrastnik je izdelan v treh izvodih za
3075,36 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Ljubljana, v Občini Hrastnik oziroma v katastrskih
občinah Hrastnik-mesto, Dol pri Hrastniku, Marno, Turje,
Gore, Podkraj, Hrastnik, Šavna peč, Boben in Studence.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Hrastnik je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljub-
ljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za goz-
dove Slovenije, Krajevne enote Zagorje, Ul. 9. avgusta 78a,
Zagorje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer se
hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja
splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-
spodarske enote Hrastnik.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-4/16-97
Ljubljana, dne 3. marca 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

944. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Planina

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 13/98 – odl. US) je
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 3. marca
1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Planina

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Postojna, Vojkova 9, Postojna. Javna razgrnitev se začne
osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Po-
stojna.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-5/37-98
Ljubljana, dne 3. marca 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

945. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Dobovec

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 13/98 – odl. US) je
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 3. marca
1999 sprejel
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S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Dobovec

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobovec,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Za-
gorje, Ul. 9. avgusta 78/A, Zagorje ob Savi. Javna razgrni-
tev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Zagorje.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Za-
gorje.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-4/28-99
Ljubljana, dne 3. marca 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

946. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Kranjska Gora

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 13/98 – odl. US) je
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 3. marca
1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Kranjska Gora

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kranjska Go-
ra, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Kranjska Gora, Kolodvorska ul. 1a, Kranjska Gora. Javna

razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe

lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Kranj-
ska Gora.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Kranjska Gora.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-2/7-99
Ljubljana, dne 3. marca 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

947. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Zali log

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 13/98 – odl. US) je
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 3. marca
1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Zali log

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogos-

podarskega načrta gozdnogospodarske enote Zali log, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Že-
lezniki, Trnje 7, Železniki. Javna razgrnitev se začne osmi
dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Železniki.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Že-
lezniki.
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5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-3/10-99
Ljubljana, dne 3. marca 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

948. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kriterijih za
uveljavljanje dodatka za nego otroka

Na podlagi 43.c člena zakona o družinskih prejemkih
(Uradni list RS, št. 65/93, 71/94 in 73/95) izdaja minister
za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za
zdravstvo

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o kriterijih za uveljavljanje

dodatka za nego otroka

1. člen
V pravilniku o kriterijih za uveljavljanje dodatka za nego

otroka (Uradni list RS, št. 26/96) se Priloga 1 – seznam
hudih bolezni dopolni s prvo novo alineo, ki se glasi:

“– otroci s shizo,”.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 017-01-009/99
Ljubljana, dne 3. marca 1999.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev

Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 in
42/94 – odl. US) izdaja minister za delo, družino in social-
ne zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev

1. člen
V pravilniku o standardih in normativih socialno-

varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95 in 2/98) se prvi
odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:

“Pomoč družini za dom vsebuje socialno oskrbo na
domu in mobilno pomoč.”

Prva točka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
“1. Socialna oskrba na domu
a) Opis storitve
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem,

ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v
svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude inva-
lidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci
pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možno-
sti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in
uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas na-
domesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v
drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravi-
čenca in obsega:

– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja ene-
ga pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega
obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno či-
ščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, posti-
ljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi-
jo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju,
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrže-
vanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s
sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravi-
čenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

b) Upravičenci
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki

jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z ob-
časno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem
bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno
institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali

pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno os-
krbo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vklju-
čen v organizirane oblike varstva.

c) Postopek
Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in

organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo
vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve, upravičenec,
ključni ali odgovorni družinski člani ter prostovoljni sodelavci.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegove-
ga zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.

Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do stori-
tve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in
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načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov oko-
lja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičen-
cem ali družino.

Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve
na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogo-
vorjenem obsegu.

Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o
obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predla-
gata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti za-
stopnik.

d) Trajanje
Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize pri-

mera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in načinu oprav-
ljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelo-
vanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega sreča-
nja med izvajalcem in upravičencem, traja v povprečju 8 ur
na upravičenca oziroma po 12 ur na par.

Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja pov-
prečno do 4 ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko.

e) Metode dela
Socialna oskrba na domu se izvaja po metodi dela s

posameznikom in družino, ob uporabi metode dela s skup-
nostjo, neposredne oblike pomoči upravičencu pa se izvaja-
jo po načelih dobre prakse okolja, v katerem živi upraviče-
nec.

f) Izvajalci storitve
 Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci,

strokovni sodelavci ter laični delavci.
Prvi del storitve vodi strokovni delavec iz 69. člena

zakona o socialnem varstvu.
Vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo us-

merjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora
in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev, opravlja
strokovni delavec iz 69. člena ali strokovni sodelavec iz
70. člena zakona o socialnem varstvu z najmanj višješolsko
izobrazbo.

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca
opravljajo strokovni sodelavci iz 70. člena zakona o social-
nem varstvu, ki so končali najmanj srednjo poklicno ali
srednjo strokovno šolo, ki izobražuje za socialno oskrbo ali
nego.

Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravljajo
storitev na domu upravičenca tudi laični delavci z najmanj
osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim uspo-
sabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu.

g) Supervizija in izobraževanje
Sestavni del storitve sta tudi supervizijski posveti za

izvajalce v obsegu 8 ur letno na vsakih 150 upravičencev ter
strokovno izpopolnjevanje v obsegu, kot ga določa panožna
kolektivna pogodba za posamezno skupino izvajalcev.

h) Dokumentacija
Osnovna dokumentacija izvajalca obsega evidence o

osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v
skladu z navodili 115. člena zakona o socialnem varstvu,
evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja
storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali
oprostitvah plačil za storitve.

i) Normativ storitve
Storitev se organizira po načelu:
– ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izva-

janju storitve, organizacija ključnih članov okolja in začetno
srečanje – 1 strokovni delavec na vsakih 200 upravičencev;

– vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo
usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovo-

ra in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev –
1 strokovni delavec na vsakih 100 upravičencev;

– neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca
– 20 izvajalcev na vsakih 100 upravičencev oziroma po en
izvajalec na vsakih 5 upravičencev.”

2. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

“6.a člen
Socialni servis
a) Opis storitve
Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opra-

vilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč
ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev
osebe v vsakdanje življenje.

Socialni servis ne sodi v javno službo.
Storitev obsega zlasti:
– prinašanje pripravljenih obrokov hrane,
– nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin,
– priprava drv ali druge kurjave,
– nabava ozimnice,
– pranje in likanje perila,
– vzdrževanje vrta in okolice stanovanja,
– temeljito čiščenje in popravila v stanovanju, opremlja-

nje in dekoriranje,
– spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov

ali na počitnicah,
– organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva,
– pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za

nego telesa in vzdrževanje videza,
– nega hišnih živali,
– celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefon-

skega alarma,
– kontrola jemanja zdravil,
– varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči.
b) Uporabniki
Uporabnik je vsakdo, ki naroči določen del storitve in

prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi
z opravljeno storitvijo.

c) Postopek
Postopek pri opravljanju posameznega dela storitve in

obseg storitve določita uporabnik in izvajalec z dogovorom
ali s pogodbo.

d) Trajanje
Trajanje storitve je odvisno od volje uporabnika in izva-

jalca in ga določita v dogovoru ali pogodbi.
e) Izvajalci
Storitev socialnega servisa lahko izvajajo strokovni so-

delavci iz 70. člena zakona o socialnem varstvu, ki so kon-
čali srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki izobražu-
je za socialno oskrbo ali nego.

Poleg strokovnih sodelavcev iz prejšnjega odstavka lah-
ko izvajajo storitev tudi osebe, ki imajo končano najmanj
srednjo poklicno šolo druge smeri in zaključen verificiran
program usposabljanja za oskrbo na domu.

f) Dokumentacija
Izvajalec je dolžan voditi evidenco storitev za posamez-

nega uporabnika.
g) Normativ storitve
Normativ storitve ni določen.”

   3. člen
Za 7. členom se doda novi 7.a člen, ki se glasi:
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“7.a člen
Institucionalno varstvo v drugi organizirani obliki iz pr-

vega odstavka 16. člena zakona o socialnem varstvu za
starejše osebe predstavljata posebna pomoč pri oskrbi in
nega v posebej grajenih, funkcionalno povezanih in potre-
bam starejših oseb prilagojenih bivalnih enotah – varovanih
stanovanjih (v nadaljnjem besedilu: institucionalno varstvo v
varovanih stanovanjih).

a) Opis storitve
Institucionalno varstvo v varovanih stanovanjih po tem

pravilniku predstavlja kombinirano storitev, ki obsega:
1. socialno oskrbo v varovanih stanovanjih;
2. zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpi-

sih o zdravstvenem varstvu.
Socialna oskrba v varovanem stanovanju obsega:
– pomoč pri organizaciji bivanja, kamor sodijo: osnov-

no čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

– organizirano prehrano, kamor sodijo: prinašanje ene-
ga pripravljenega obroka ali priprava enega obroka hrane,
pomivanje uporabljene posode;

– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi-
jo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju,
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrže-
vanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

– varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ka-
mor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s pro-
stovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri oprav-
ljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in
potrebah upravičenca.

Poleg socialne oskrbe v varovanih stanovanjih so upra-
vičencem po tem pravilniku na voljo tudi različne dejavnosti
socialnega servisa in možnosti uporabe nujne pomoči preko
klicnih naprav, ki jih zagotovi izvajalec storitve sam ali v ta
namen sklene pogodbo z drugim izvajalcem, ki v okviru
svoje redne dejavnosti opravlja naloge socialnega servisa ali
neprekinjene nujne pomoči (npr. zdravstveni zavod, regijski
center za pomoč na domu).

Izbor storitev se prilagodi potrebam posameznega upra-
vičenca.

b) Upravičenci
Upravičenci do institucionalnega varstva v varovanih

stanovanjih so stanovalci varovanih stanovanj, ki:
– so stari nad 65 let,
– so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost,

nesposobni za samostojno življenje brez pomoči druge
osebe,

– jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo,
da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim
zdravstvenim varstvom, ohranjajo zadovoljivo duševno in te-
lesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju tako, da jim
ni potrebno popolno institucionalno varstvo v zavodu.

Mnenje o izpolnjevanju pogojev iz druge in tretje alinee
prejšnjega odstavka podata pristojni center za socialno delo
in osebni zdravnik upravičenca.

c) Postopek
Socialna oskrba v varovanih stanovanjih je organizirana

oblika varstva in praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vod-
ja storitve, izvajalec storitve, upravičenec, sorodniki ter pro-
stovoljni sodelavci.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegove-
ga zakonitega zastopnika.

Storitev vsebuje tri dele.
Prvi del predstavlja pripravo in sklenitev dogovora o

obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve ter izvedbo
uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem.

Drugi del zajema neposredno izvajanje storitve.
Tretji del zajema organiziranje in izvajanje posameznih

dejavnosti, ki niso javna služba in se izvajajo po dogovorje-
nih vsebinah in v dogovorjenem obsegu, po želji in na račun
uporabnika.

d) Trajanje
Neposredno izvajanje socialne oskrbe v varovanem sta-

novanju traja povprečno tedensko 8 ur na upravičenca,
obseg storitve socialnega servisa in drugih uslug, ki niso
javna služba, pa je odvisen od dogovora med uporabnikom
in izvajalcem.

e) Metode dela
Socialna oskrba v varovanem stanovanju se izvaja po

metodi dela s posameznikom ali s parom, ob uporabi meto-
de dela s skupnostjo, neposredne oblike pomoči upravičen-
cu pa se izvajajo po načelih dobre prakse okolja, v katerem
živi upravičenec.

f) Izvajalci storitve
Storitev socialne oskrbe v varovanem stanovanju izva-

jajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci.
Postopke v zvezi s pripravo dogovora o opravljanju

storitve, uvodno srečanje med upravičencem in izvajalcem
storitve ter koordinacijo neposrednih izvajalcev, vodi stro-
kovni delavec iz 69. člena zakona o socialnem varstvu.

Neposredno socialno oskrbo upravičenca izvajajo stro-
kovni sodelavci iz 70. člena zakona o socialnem varstvu, ki
so končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno
šolo, ki izobražuje za socialno oskrbo ali zdravstveno nego.

Pod vodstvom strokovnega delavca lahko izvajajo ne-
posredno socialno oskrbo tudi laični delavci z najmanj os-
novnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposab-
ljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu.

g) Supervizija in izobraževanje
Sestavni del storitve sta tudi supervizijski posveti za

izvajalce v obsegu 8 ur letno na vsakih 150 upravičencev ter
strokovno izpopolnjevanje v obsegu, kot ga določa panožna
kolektivna pogodba za posamezno skupino izvajalcev.

h) Dokumentacija
Osnovna dokumentacija izvajalca obsega evidence o

osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v
skladu z navodili 115. člena zakona o socialnem varstvu,
evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja
storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali
oprostitvah plačil za storitve.

O storitvah socialnega servisa in o drugih dejavnostih,
ki niso javna služba, je izvajalec dolžan voditi evidenco stori-
tev za posameznega uporabnika.

i) Normativi storitve
– en vodja storitve na vsakih 60 stanovalcev v varova-

nih stanovanjih,
– en izvajalec neposredne socialne oskrbe za 5 do 6

upravičencev,
– storitve socialnega servisa se organizirajo po naroči-

lu in željah uporabnikov.”

   4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017.01-0024/98
Ljubljana, dne 25. marca 1999.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino in socialne
zadeve



Stran 2030 / Št. 19 / 26. 3. 1999 Uradni list Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

950. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se
zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

Na podlagi 80. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri

se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

1
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za

storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št.
23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94, 73/94, 27/98
in 76/98) se v drugem poglavju 1. točke doda točko 9, ki se
glasi:

»9. Izvršitev prenosa sredstev med
dvema poravnalnima računoma v imenu
in za račun neposredne udeleženke BPRČ
na podlagi ročnega posega v Banki Slovenije 5.000 SIT«

2
Dosedanje točke od 9 do 28 postanejo točke od 10

do 29.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Ljubljana, dne 23. marca 1999.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

951. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju
najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti
pooblaščene banke

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju
(Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95), drugega od-
stavka 20. člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 12. člena
zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih
vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o izpolnjevanju

najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti
pooblaščene banke

1
V 2. točki sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska

deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list
RS, št. 73/95, 30/96, 34/96, 5/97, 29/97, 79/97,
87/97 in 90/98) se spremeni drugi stavek tako, da se
glasi: »Tako zmanjšani najmanjši znesek deviz ne sme biti
manjši od 100 mio SIT.«

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Ljubljana, dne 16. marca 1999.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

952. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do
nakupa deviz

Na podlagi 8. točke v zvezi z drugim odstavkom
3. točke sklepa o zagotavljanju likvidnosti za stanja na skrb-
niških računih pri bankah (Uradni list RS, št. 6/99) in na
podlagi 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o določitvi premije za nakup pravice

do nakupa deviz

1
Premija za nakup pravice do nakupa deviz iz 2. točke

sklepa o zagotavljanju likvidnosti za stanja na skrbniških
računih pri bankah (Uradni list RS, št. 6/99) v drugem
četrtletju 1999 znaša 2,5 % višine kupljenih pravic.

2
Ta sklep začne veljati 1. 4. 1999.

Ljubljana, dne 23. marca 1999.

Guverner
dr. France Arhar l. r.

953. Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju
sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino

Na podlagi 6. točke sklepa o obveznosti poročanja o
poslih s tujino (Uradni list RS, št. 60/92) in 23. člena
zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja
guverner Banke Slovenije

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
N A V O D I L A

o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja
o poslih s tujino

1
V navodilu za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o

poslih s tujino (Uradni list RS, št. 8/93, 19/93, 11/96,
11/97, 23/97, 13/98, 26/98 in 67/98) se v 15. točki
tekst od tretjega odstavka naprej nadomesti z tekstom, kot
sledi:

Obvezniki za poročanje o stanju terjatev in obveznosti
do tujine so tisti rezidenti:
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– ki imajo iz poslovanja z nerezidenti neporavnane krat-
koročne obveznosti do dobaviteljev in/ali terjatve do kup-
cev, pri katerih stanje na zadnji dan četrtletja, za katerega se
poroča, presega protivrednost 200.000 USD,

– ki imajo promet v četrtletju na podlagi vsote izdanih
računov za izvoz blaga in storitev in/ali na podlagi vsote
prejetih računov za uvoz blaga in storitev, ali ki imajo promet
v četrtletju na podlagi poravnavanja obveznosti do dobavite-
ljev in/ali terjatev do kupcev v tujini, ki presega protivrednost
200.000 USD v četrtletju,

– ki imajo kapitalske naložbe v tujih družbah in/ali na-
ložbe tujcev, ki so pravne osebe, v državi ne glede na višino
kapitalskega deleža in ne glede na višino odprtih postavk ter
ne glede na višino prometa terjatev do kupcev in obveznosti
do dobaviteljev v tujini.

2
V istem navodilu se v 16. točki v prvem stavku pred

vejico črtajo besede “in poslov“.

3
V istem navodilu se v 21. točki pod I.B. in II.B.

SPREMEMBE V ČETRTLETJU pred odstavkom, ki se začne
z besedami “Vrstica 6“ vrine odstavek, ki se glasi:

“Vrstica 5b - od tega: izvoz/uvoz po poslih oplemenite-
nja – poročevalec prikaže vrednost izdanih oziroma prejetih
računov po poslih dodelave, predelave in obdelave (poslih
oplemenitenja), ki jo je že vključil v vrstico 5, v tej vrstici pa jo
še posebej prikaže.“

4
V istem navodilu se v 21. točki pod I.B. in II.B.

SPREMEMBE V ČETRTLETJU za odstavek, ki se začne z
besedami “Vrstica 5b“ doda nov odstavek, ki se glasi:

“Poročevalec, ki izvaža kot posrednik v svojem imenu
za tuj račun, je dolžan vrednost izvoženega/uvoženega bla-
ga iz vrstice 5b specificirati po matičnih številkah naročnikov
izvoza/uvoza, če so naročniki vpisani na izvoznem/uvoz-
nem ECL v polju 2/8.“

5
V istem navodilu se v 21. točki pod I.B. in II.B.

SPREMEMBE V ČETRTLETJU pred odstavkom, ki se začne
z besedami “Vrstica 7“ vrine odstavek, ki se glasi:

“Vrstica 6b - od tega: plačila izvoza/uvoza po poslih
oplemenitenja – poročevalec prikaže vrednost plačil preje-
tih po izdanih oziroma prejetih računih po poslih dodelave,
predelave in obdelave (poslih oplemenitenja), ki jo je že
vključil v vrstico 6, v tej vrstici pa jo še posebej prikaže.“

6
V istem navodilu se v 21. točki pod I.B. in II.B.

SPREMEMBE V ČETRTLETJU za odstavek, ki se začne z
besedami “Vrstica 20“ doda nov odstavek, ki se glasi:

“Poročevalec, ki izvaža kot posrednik v svojem imenu
za tuj račun, je dolžan vrednost izvoženega/uvoženega bla-
ga iz vrstice 20 specificirati po matičnih številkah naročnikov
izvoza/uvoza, če so naročniki vpisani na izvoznem/uvoz-
nem ECL v polju 2/8.“

7
V istem navodilu se v 24. točki črta zadnji stavek, ki se

začne z besedo “Izjemoma …“

8
V istem navodilu se v 33. točki pod F – tržne vrednosti

transakcij po podatkih plačilnega prometa s tujino za prvim
odstavkom doda tekst: a) vplačilo kapitala – osnova 179.
Dosedanje točke pod a, b, c postanejo točke pod b, c, d.

9
V istem navodilu se v 34. točki pod F – tržne vrednosti

transakcij po podatkih plačilnega prometa s tujino za prvim
odstavkom doda tekst: a) vplačilo kapitala – osnova 557,
520. Dosedanje točke pod a, b, c, d postanejo točke pod
b, c, d, e.

10
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS in se uporablja za poročanje na obrazcih
SN od vključno stanja na dan 31. 12. 1998 dalje in obraz-
cih SKV za podatke o komercialnih terjatvah in obveznostih
do tujine od prvega četrtletja 1999 naprej.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

954. Dodatek k pravilom igre na srečo “Hitra srečka”

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, loterije s trenutno znanim dobitkom, z imenom Hitra
srečka, št. pogodbe 471-9/97 z dne 29. 12. 1998, del-
niška družba Športna loterija in igre na srečo, d.d., objavlja

D O D A T E K
k pravilom igre na srečo “Hitra srečka”

1. Začetek prodaje srečk 9. serije igre Hitra srečka
1. 4. 1999.

2. Zadnji dan prodaje srečk 9. serije igre Hitra srečka
je 31. 3. 2000.

3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 9. serije srečk Hitra
srečka je 1. 7. 2000.

Št. 247/99
Ljubljana, dne 23. marca 1999.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

955. Poročilo o gibanju plač za januar 1999

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in
nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za januar 1999

Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji za januar
1999 je znašala 165.630 SIT in je za 3,8 odstotka nižja kot
decembra 1998.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje november
1998–januar 1999 je znašala 167.348 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za januar 1999
na februar 1998–januar 1999 znaša 104,1.

Št. 941-15-18/99
Ljubljana, dne 17. marca 1999.

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Tomaž Banovec l. r.
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OBČINE

BENEDIKT

956. Statut Občine Benedikt

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Benedikt na 4.
redni seji dne 10. 3. 1999 sprejel

S T A T U T
Občine Benedikt

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Benedikt (v nadaljnjem besedilu: občina) je

samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na
območju naslednjih naselij: Benedikt v Slovenskih goricah,
Drvanja, Ihova, Ločki Vrh, Negovski Vrh, Obrat, Spodnja
Bačkova, Spodnja Ročica, Stara Gora, Sveti Trije Kralji v
Slovenskih goricah, Štajngrova, Trotkova, Trstenik in Že-
njak.

Sedež občine je v Benediktu, Benedikt 16/a.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico pose-

dovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z

zakonom po postopku, ki ga določa zakon. Območja in
imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z
občinskim odlokom.

2. člen
Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in

opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebi-
valce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po
njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom.

3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališ-

če, so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih

občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne
pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v
drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev
tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posa-
mezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v obči-
ni začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in
drugih nepremičnin na območju občine.

4. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s so-

sednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokal-
ne samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpi-
sanem v zakonu.

Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi dru-
gih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skup-
nosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto-
voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe
za opravljanje skupnih zadev.

5. člen
Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika,

vsebina in uporaba se določi z odlokom.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v

zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Benedikt v
notranjem krogu pa naziv organa občine – Občinski svet;
Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija.
V sredini pečata je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo
pečata občine določi župan s svojim aktom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zasluž-
nim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

6. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena
tako, da:

– sprejema statut, poslovnik in druge splošne akte ob-
čine,

– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje

vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,
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– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje raz-
voj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih ob-
jektov,

– sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski pro-
gram občine,

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem po-
dročju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje
kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve

in delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.
6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in

zdravstveno dejavnost tako, da:
– ustanovi vzgojno-izobraževalni, zdravstveni zavod in

zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravs-
tvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno de-

javnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za

kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost,
– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pri-
stojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,

– sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zago-
tavlja varstvo okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine ter
– ureja promet v občini.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v

primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z
merili in normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in iz-

vajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
– zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementar-

nih in drugih naravnih nesreč,
– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in

štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni

varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
12. Ureja javni red v občini tako, da:
– sprejema ustrezne splošne akte,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz
svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,

– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

7. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

8. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične na-

loge za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične
in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva
občina od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki
imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih
osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o prav-
nih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del pre-
moženja v občini.
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III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

9. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan in
– nadzorni odbor občine.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski

organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi
predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in
referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi komisijo o nezdružljivosti opravljanja
javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo, komisijo za statut in
poslovnik, svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, odbor za razpola-
ganje s sredstvi požarnega sklada, štab civilne zaščite in
svet za varstvo najemnikov neprofitnih stanovanj.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma
članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in
tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občin-
ski funkcionarji.

10. člen
Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v

skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja
upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih
stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in nalo-
ge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora ter
strokovna, organizacijska in administrativna opravila za ob-
činske organe.

Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacij-
ske enote in organi občinske uprave. Organe občinske upra-
ve ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi
njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

11. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko

organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če
je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je
sprejeta, če za njo glasuje večina navzočih članov.

12. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavlja-
njem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah ob-
činskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki
so podlaga za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine ozi-
roma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpo-
gleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov
občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih,
če izkažejo pravni interes.

2. Občinski svet

13. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje devet članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat

članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejš-
njih članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvo-
ljenega občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sve-
ta. Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20
dneh po izvolitvi.

Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim pre-
neha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je
občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občin-
skega sveta.

14. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splo-

šne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glaso-
vanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po večinskem sistemu.
O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta

v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

15. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge

splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo

organizacijo in delovno področje,
– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin usta-

navlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih
podjetjih,

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz
državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča
drug občinski organ,

– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-
ve glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotav-
lja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,

– imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nad-
zornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzor-
nega odbora,

– imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občin-
skega sveta,

– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana
(podžupane), določi podžupana, ki bo v primeru predčasne-
ga prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča
o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-
nja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o
tem ni pooblaščen župan,

– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter kriterije in
merila za nagrade in nadomestila članom organov in delov-
nih teles, ki jih imenuje občinski svet,
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– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,

– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,

– imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nez-
družljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnost-
jo, člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin
ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi
zakona,

– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katere-
ga sestavni del je tudi program varstva pred požari,

– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva
pred požari,

– določi organizacijo občinskega sveta ter način nje-
govega delovanja v vojni,

– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot
javna služba,

– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne
enote,

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta
statut.

16. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo

župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v
občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako dolo-
ča zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s
funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organiza-
cijske enote v upravni enoti, na območju katere je občina,
kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na
katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad
zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela
organov občine.

17. člen
Župan predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi njego-

ve seje. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta poob-
lasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali pooblaš-
čeni član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje,
jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši
član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

Župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan, poob-
laščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora dati

na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

18. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

19. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinske-

mu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristoj-
nosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in
drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu (podžupanom), članom občinskega sveta,
predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine.
O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so se
dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vpra-
šanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vpra-
šanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

20. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino glasov navzočih članov, razen če zakon določa dru-
gačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dve-
tretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občin-
ska uprava.

Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občin-
skega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat
letno.

21. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občin-
skega sveta,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
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– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sve-

ta iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena
se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član
občinskega sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji
odločitvi v zvezi z četrto in peto alineo prvega odstavka tega
člena. Odstop člana občinskega sveta mora biti podan v
pisni obliki. Članu občinskega sveta preneha mandat z
dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Odbori in komisije občinskega sveta

22. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja.
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organi-
zacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega
sveta določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o usta-
novitvi občasnega delovnega telesa in imenovanju članov
določi občinski svet tudi njegove naloge.

23. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občin-
ski svet.

24. člen
Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbo-

re kot svoja delovna telesa.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

Formirajo se tudi komisije, če je le-to potrebno.

25. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član ob-
činskega sveta kot predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

26. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

27. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. Župan

28. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebi-

vališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se
opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni

rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na
svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi
potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o
morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kan-
didatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko
odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je
župan dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

29. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge ose-
be za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega
proračuna,

– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih
odločitev občinskega sveta,

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premože-
nja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih
aktov občine,

– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, dolo-
čitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča
o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposle-
nih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te
naloge,

– imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike or-
ganov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,

– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in orga-
nov skupne občinske uprave,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta
statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino
prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
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30. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če

meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni
akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahte-
vo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta žu-
pan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odlo-
čitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev,
lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.

31. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na po-

dročju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter
poverjenike za civilno zaščito,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziro-

ma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki
morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,

– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v
naravnem okolju na območju občine,

– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se ob-
činski svet ne more sestati,

– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogro-
ženih in prizadetih prebivalcev,

– predlaga pristojnemu organu razporeditev državlja-
nov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter mate-
rialno dolžnost.

32. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem

obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se
občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprej-
me začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev
občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

33. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina

podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet
na predlog župana izmed svojih članov. S sklepom o imeno-
vanju podžupana se ugotovi, da bo podžupan v primeru
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo
župana v času od sprejema sklepa o predčasnem preneha-
nju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve nove-
ga župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima
pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-

župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

34. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

35. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu,

lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne orga-
ne občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa
kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posa-
meznih zadev iz svoje pristojnosti.

36. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali
podžupana,

– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega zbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge in tretje
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha tudi mandat člana občinskega sveta. Odstop se
šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi
kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potrditev
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mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upošte-
vajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.

4. Nadzorni odbor

37. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih
skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proraču-
na in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in
občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospo-
darnost porabe občinskih javnih sredstev.

38. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega odbo-

ra imenuje občinski svet izmed občanov. Kandidate za člane
nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občin-
ske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za
predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Raz-
rešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

39. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

40. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna,
javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter vsaj
polletni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in
premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor
vključi tudi druge nadzore. S programom seznani nadzorni
odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.

41. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgo-
vornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.

42. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

43. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.
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44. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

45. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni

odbor s poslovnikom.

5. Občinska uprava

46. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske

uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
47. člen

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z
drugo občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več
organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave
se določi s splošnim aktom o ustanovitvi (z odlokom), ki ga
na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

48. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske
uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost
zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

49. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja taj-

nik občine, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo
zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za oprav-
ljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotne-
ga postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

50. člen
Tajnik občine skrbi in je odgovoren za dosledno izvaja-

nje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih pred-
pisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence
o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za no-
tranje zadeve.

51. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in oprav-
ljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v uprav-
nem postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

52. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava,
odloča državni organ, določen z zakonom.

53. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali za-

poslenega v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v prime-
ru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči,
če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stva-
reh.

O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. Občinsko pravobranilstvo

54. člen
Občina ima občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči

in drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske orga-
ne in ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo zastopa
tudi druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v
katerem občinski svet določi njegovo delovno področje ozi-
roma pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi
skupni organ občinskega pravobranilstva.

7. Drugi organi občine

55. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki

jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, dolo-
či župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom
o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

56. člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki

izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi
načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje
delo odgovorni županu.

IV. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI

57. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odloča-

nju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska
iniciativa.

1. Zbor občanov

58. člen
Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
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– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– imenujejo in razrešujejo člane odborov,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripra-

vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor,
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč
odpadkov in nevarnih stvari,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da pred-
logov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni
mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način
in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

59. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali

več naselij.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na

pobudo občinskega sveta.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na

zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-

ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo pod-
prli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum
rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise.
Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zah-
teve ni podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazloži-
tvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu
volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje
v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

60. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.

61. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pred-
loge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje
najmanj pet odstotkov volivcev z območja občine, za katero
je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če
zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na
zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glaso-
valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbo-

ra. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani ob-
činski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.

2. Referendum o splošnem aktu občine

62. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki

so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.

63. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

64. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

65. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po
prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugo-
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tovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik
tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o
tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

66. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma, in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom za-
dostno število volivcev.

67. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PRO-
TI”, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

68. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

69. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

3. Svetovalni referendum

70. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

4. Drugi referendumi

71. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum, ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

5. Ljudska iniciativa

72. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

73. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri od-

ločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njiho-
vo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

74. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.

75. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina

javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih po-

dročjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja
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odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se
zagotavljajo javne potrebe.

76. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega

zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z
drugimi občinami.

77. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina ustanovi

javne službe za:
– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostan-

kov komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za ceste in

zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih po-

dročjih, če tako določa zakon.

78. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi

druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje
gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.

79. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob

upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

80. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega za-

gotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrboval-
nih sistemov skupaj z drugimi občinami.

81. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah,

ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko
občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ,
ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

82. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki

so po zakonu obvezne.

VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

83. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine

sprejme občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega
premoženja ter za pridobitev nepremičnega premoženja je
pristojen župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega
premoženja mora župan preveriti, ali so v proračunu zago-

tovljena finančna sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepre-
mičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in
na način, ki ga določa zakon. Če z zakonom to ni urejeno,
se odprodaja in zamenjava nepremičnin in premičnin izve-
deta v skladu s predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenja-
vo državnega premoženja.

84. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,

pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

85. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtova-

ni prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi
dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občin-
skim premoženjem in načrtovani odhodki.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine. V bilanci prihodkov in odhodkov so
vključeni tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

86. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za
uporabo sredstev.

87. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delav-
ce občinske uprave ali podžupana.

88. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvi-

deni prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki
občine za eno leto.

Rebalans proračuna je odlok o spremembi proračuna.
Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občin-

ski organ in ožji deli občine.
Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski

sklad, javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi
uporabnik, če se financira iz občinskega proračuna (v nada-
ljevanju: uporabnik).

89. člen
Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov ter račun financiranja.
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog žu-

pana z odlokom.
V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg

zadolževanja in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z
izvrševanjem proračuna ter posebna pooblastila župana pri
izvrševanju proračuna za posamezno leto.

90. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se vštevajo v primerno porabo po zakonu, ti pa
so zlasti:
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– prihodki od dohodnine,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek od prometa nepremičnin,
– upravne takse,
– posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic,
– davek od premoženja,
– finančne izravnave,
– nadomestitev za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– komunalne takse,
– pristojbine,
– pristojbina zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skega zemljišča ali gozda,
– odškodnina in nadomestila za degradacijo prostora

in onesnaževanje okolja,
– prihodki uprave in
– prihodki določeni z drugimi predpisi.
Prihodki iz tega člena pripadajo občini v višini določeni

z zakonom oziroma z aktom o njihovi uvedbi.

91. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se posebej prikazujejo

prihodki, ki se ne vštevajo v primerno porabo po zakonu, to
pa so zlasti prihodki od:

– obresti na depozite,
– najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– prodaje nepremičnega premoženja,
– prodaje premičnega premoženja,
– drugega premoženja,
– vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
– nakupov in prodaje vrednostnih papirjev,
– komunalnih prispevkov,
– samoprispevka,
– občanov za sofinanciranje določenih nalog in obvez-

nosti na lokalni ravni,
– opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb v

režiji,
– koncesijske dajatve oziroma odškodnine,
– ožjih delov občine,
– dotacije, darila in pomoči,
– namenska sredstva iz državnega proračuna ali skla-

dov in
– drugi prihodki.

92. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani

odhodki po natančnih namenih, po uporabnikih proračuna,
investicijah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.

93. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta,

na katerega se nanaša.
Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katere-

ga se nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proraču-
na za preteklo leto.

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti
sredstva do višine sorazmerno porabljenih sredstev v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje
lokalnih zadev javnega pomena obvesti proračunske porab-
nike župan s sklepom.

94. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračun-
ska sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občin-
ski svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pred-
lagati rebalans proračuna.

95. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen in se ga prikaže v rebalansu proračuna.

96. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če se uporabnik ali posredni uporabnik med letom
ukine in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik, se
neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo ali
se prerazporedijo med druge uporabnike.

97. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov pro-

računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine
ali najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega proračuna,
ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega
člena odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na
prvi naslednji seji.

98. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skup-

no doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov,
ki se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov
prihodkov.

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, ven-
dar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo
rezerve občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

99. člen
Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; kot so:
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma eko-
loške nesreče v skladu z zakonom, epidemije, živalske kuž-
ne bolezni in rastlinski škodljivci;

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

– za kriterije proračunskega primanjkljaja. Sredstva za
namene iz prve in tretje točke prejšnjega odstavka se dajejo
praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge točke
morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan.
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100. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprej-

me občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni

in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter
predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja ter
sredstva rezerv. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim
računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na
dan 31. decembra, leta, za katerega sprejme zaključni
račun.

Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinske-
mu svetu najkasneje do konca marca tekočega leta.

101. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

102. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine.
O soglasju odloča župan. Župan odloča tudi o dajanju

poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, pod pogoji, ki jih
določa zakon.

103. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje knjigovodska služ-

ba občine, občina pa si lahko zagotovi izvrševanje knjigo-
vodskih opravil v ustrezni skupni službi z drugimi občinami
ali pri specializirani organizaciji.

104. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih

del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje.

VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

105. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega

sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostor-

ske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in
zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnik aktov občine ureja po-
slovnik občinskega sveta.

106. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme

občinski svet z dvetretjinsko večino glasov vseh članov ob-
činskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpi-
san za sprejem odloka.

107. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

108. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

109. člen
Z odredbo uredi občina določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

110. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

111. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

112. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem listu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.

2. Posamični akti občine

113. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča

občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenese-
ne državne pristojnosti.

114. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi
stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom dru-
gače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih
organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

VIII. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

115. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo

ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja obči-
ne posega v njene pravice.

116. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim

sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s
svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v
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pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali
druga občina posega v njeno pristojnost.

117. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

118. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

119. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta

oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se
tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje
občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

120. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zako-

nitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primer-
nostjo in strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravlja-
nje nalog iz državne pristojnosti.

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad za-
konitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelova-
nje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

121. člen
Do sprejema novih splošnih aktov občine se v občini

uporabljajo splošni akti, ki so jih sprejeli organi Občine
Lenart.

122. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01502-001/99
Benedikt, dne 16. marca 1999.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

CELJE

957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o oddaji občinskih službenih
stanovanj v najem

Na podlagi določil 4. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96) in 6. člena
odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Celje
(Uradni list RS, št. 57/93) in 6. člena statuta Stanovanjske-
ga sklada občine Celje je upravni odbor Stanovanjskega
sklada občine Celje na 20. redni seji dne 25. 2. 1999
sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji

občinskih službenih stanovanj v najem

1. člen
V pravilniku o oddaji občinskih službenih stanovanj v

najem (Uradni list RS, št. 71/96) se dopolni prvi odstavek 5.
člena tako, da se za 5. točko doda nova 6. točka, ki glasi:

“6. delavci, ki so zaposleni pri pravnih osebah s sede-
žem na območju mestne občine, kadar je njihova zaposlitev
v posebnem interesu mestne občine.”.

Spremeni se drugi odstavek tako, da glasi:
“Poseben interes iz 4., 5. in 6. točke prvega odstavka

tega člena ugotavlja župan Mestne občine Celje (v nadalj-
njem besedilu: župan) na predlog občinskih strokovnih
služb.”.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
glasi:

“V primeru dodelitve službenega stanovanja upravičen-
cu iz 6. točke prvega odstavka tega člena stanovanjski sklad
s pravno osebo, pri kateri je zaposlen delavec, sklene pose-
ben dogovor, s katerim se določi trajanje najemnega raz-
merja in eventualne obveznosti pravne osebe.”.

2. člen
Dopolni se druga alinea prvega odstavka 6. člena, ki

glasi:
“– da prosilec ali njegov zakonski oziroma izvenzakon-

ski partner ni lastnik ali najemnik primernega stanovanja ali
stanovanjske hiše na območju mestne občine oziroma ob-
močju, oddaljenem do 40 km od mestne občine;”.

3. člen
V 7. členu se doda nova, četrta alinea, ki glasi:
“– upravičenec iz 6. točke 5. člena mora biti zaposlen

kot vodilni, vodstveni ali strokovni delavec.”.

4. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki glasi:
“Župan ima ob upoštevanju pogojev in meril iz 5., 6. in

7. člena tega pravilnika pravico izven razpisa dodeliti letno
do pet službenih stanovanj.”.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu RS.

Celje, dne 25. februarja 1999.

Predsednik
Upravnega odbora

Stanovanjskega sklada občine Celje
Stane Seničar l. r.
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DOBROVA-POLHOV GRADEC
958. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Polhov Gradec

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) in 42. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96
in 23/96) ter 17. člena statuta Občine Dobrova-Horjul-
Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 42/95) in statutarnega
sklepa Občine Dobrova-Polhov Gradec, je Občinski svet
občine Dobrova-Polhov Gradec na 3. redni seji dne 11. 3.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Polhov Gradec

1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovne šole Polhov Gradec (Uradni list RS, št.
38/97) se spremeni tako, da se 10. člen glasi:

“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-
novnošolskem izobraževanju na področju naselij:

OŠ Polhov Gradec: Polhov Gradec, Pristava, Podre-
ber, Srednja vas, Dolenja vas, Dvor, Babna Gora, Belica,
Log, Hrastenice, Setnik, Briše, Praproče, Selo, Setnica,
Smolnik, Planina, Rovt, Srednji vrh.

Podružnična šola Črni vrh: Črni vrh.
Podružnična šola Šentjošt: Šentjošt, Butajnova.
V enoti vrtca vpisujejo starši otroke praviloma iz istega

okoliša kot šola.
Matična enota je OŠ Polhov Gradec, kjer je sedež

zavoda. V matični enoti se vpisuje otrok v osnovno šolo.
V skladu s 6. členom vladne uredbe za oblikovanje

javne mreže osnovnih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je
mogoče vpisati otroke v OŠ Polhov Gradec tudi iz naselja
Bukov vrh v Občini Škofja Loka, iz naselja Samotorica v
Občini Horjul in iz naselja Smrečje v Občini Vrhnika.

Na enak način se omogoči vpis otrok iz naselij Planina
in Rovt v osnovne šole, ki imajo svoj sedež v sosednjih
občinah.”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2001-1276-1/99
Dobrova, dne 12. marca 1999.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Janez Oven l. r.

IZOLA
959. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega

pomena na področju športa v Občini Izola

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 20/95 –
odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 64. člena zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 22. člena statuta Obči-
ne Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/95) je Občinski
svet občine Izola na seji dne 15. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega

pomena na področju športa v Občini Izola

1
S tem sklepom se določijo naslednji športni objekti

občinskega pomena v Občini Izola, ki so namenjeni uresni-
čevanju javnega interesa na področju športa:

1. večnamenska telovadnica v Livadah, vključno s po-
slovnim prostorom v dvorani in društvenimi prostori v prizid-
ku športne dvorane ter igrišče, parc. št. 2125, 2126, 2129,
2131, 1713, 148, vl. št. 534, k.o. Izola - mesto;

2. telovadnica TVD Partizan v Dantejevi ul. 18, parc. št.
1349, vl. št. 293, k.o. Izola - mesto;

3. športna dvorana v Kraški ul. 1 s prizidkom, parc. št.
156/1, 1714/1, 1715, vl. št. 541; parc. št. 1713, vl. št.
534; in poslovnim prostorom parc. št. 156/2, vl. št. E-
158/list B II, k.o. Izola - mesto;

4. mestni stadion v Cankarjevem drevoredu b. št. parc.
št. 156/1, 1714/1, 1715, vl. št. 541, s pripadajočim po-
slovnim prostorom in površino pod(ob) zahodno tribuno ter
tribunami nad poslovnimi prostori parc. št. 156/2, vl. št. E-
158/list B II in društveni prostori na vzhodni strani stadiona
parc. št. 150, vl. št. 545, parc. št. 148, vl. št. 534, parc. št.
156/1, vl. št. 541, k.o. Izola - mesto;

5. pomožno nogometno igrišče in pomožno mini roko-
metno igrišče v Kraški ul. parc. št. 1716, vl. št. 541, k.o.
Izola - mesto;

6. Strelski dom v Kraški ul. 1 vključno s poslovnimi
prostori, parc. št. 1709/1, 1709/2, vl. št. 248, k.o. Izola -
mesto;

7. nogometni stadion s pripadajočimi objekti na Maliji,
parc. št. 9277/10, vl. št. 3570; parc. št. 9277/11,
9277/46, vl. št. 3687; parc. št. 9277/12, 9277/13, vl.
št. 4079, parc. št. 9277/29, 9277/80, vl. št. 3774; parc.
št. 9277/15, 9277/81, vl. št. 1151, k.o. Izola - II, III;

8. balinišče v Kortah, par. št. 720/1, vl. št. 1, k.o.
Dvori;

9 balinišče v parku Arrigoni, parc. št. 1353, vl. št.
534, k.o. Izola - mesto;

10. društveni prostor v Dantejevi ul. 18, parc. št. 1349,
vl. št. 293;

11. zimska veslarna, čolnarna, društveni prostori in
igrišče za košarko v parku Arrigoni, parc. št. 1355/3, vl. št.
534, k.o. Izola - mesto;

12. čolnarna in društveni prostori v parku Arrigoni, parc.
št. 1355/4, vl. št. 534, ko.o. Izola - mesto;

13. društveni prostor v Plenčičevi ul. 3, parc. št. 186,
vl. št. 555, k.o. Izola – mesto;

14. tabor z objektom in pripadajočimi površinami (šo-
toriščem) v Jagodju, južno nad obalno cesto, parc. št. 4698,
vl. št. 2580; parc. št. 4699/1, vl. št. 1586; parc. št.
4699/2, 4693/2, vl. št. 3101, k.o. Izola – II, III;

15. rekreacijske površine na območju Medljana (južno
od Šareda) parc. št. 9129/4, vl. št. 1293; parc. št. 8976/2,
8977/2, 9103/1, 9124, 9125, 9129/5, vl. št. 1612;
parc. št. 8978, 8979/4, 8982, 9040, 9043/2, 9103/2,
9109, 9112/1, 9112/5, 9115/1, vl. št. 1659; parc. št.
8987/1, 9101, vl. št. 2560; parc. št. 8987/2, vl. št. 4426;
parc. št. 8959/3, vl. št. 3308, vse k.o. Izola II, III.

2
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se kot lastnina

Občine Izola vknjižijo v zemljiški knjigi na predlog Občine
Izola, v roku navedenem v 64. členu zakona o športu.
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JESENICE
960. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Jesenice za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 56/98), 26. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96 in 37/96) in
19. člena statuta Občine Žirovnica je Občinski svet občine
Jesenice na 4. redni seji dne 11. 3. 1999 in Občinski svet
občine Žirovnica na 4. redni seji dne 11. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Jesenice za leto 1998

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Jesenice

za leto 1998.
2. člen

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Je-
senice za leto 1998 izkazuje:

prihodki 1.788,299.336,88 SIT
odhodki 1.726,412.462,83 SIT
presežek prihodkov 61,886.874,05 SIT
Račun financiranja Občine Jesenice za leto 1998 izka-

zuje
prihodke 0,00 SIT in
odhodke 5,244.444,50 SIT.

Neto zadolževanje Občine Jesenice za leto 1998 zna-
ša:

– 5,244.444,50 SIT.
Povečanje sredstev na računu proračuna Občine Jese-

nice za leto 1998 znaša:
– iz naslova presežka prihodkov 56,642.429,55 SIT
– iz naslova poravnanih terjatev
za leto 1998
· iz naslova neporavnane finančne
izravnave 29,332.000,00 SIT
. iz naslova neplačane takse
za vodo 8,327.409,60 SIT
Skupaj za razporeditev 94,301.839,15 SIT

3. člen
Zaključni računi krajevnih skupnosti za leto 1998 izka-

zujejo:
prihodki 10,327.458,91 SIT
odhodki 9,731.359,64 SIT
presežek prihodkov 596.099,27 SIT

Posamezne krajevne skupnosti izkazujejo naslednji pre-
sežek oziroma primanjkljaj:

– KS Hrušica 16.784,56
– KS Planina pod Golico 144.337,61
– KS Staneta Bokala 105.154,60
– KS Cirila Tavčarja 85.884,53
– KS Mirka Roglja Petka 138.157,83
– KS Sava 141.460,64
– KS Podmežaklja 8.451,22
– KS Javornik Koroška Bela – 253.787,66
– KS Blejska Dobrava 332.121,30
– KS Žirovnica – 122.464,96
Presežki krajevnih skupnosti se prenesejo na sredstva

na računih teh krajevnih skupnosti in se uporabijo za izved-
bo nerealiziranih nalog iz leta 1998 in program za leto 1999.
Primanjkljaji sredstev krajevnih skupnosti se pokrijejo iz pri-
hodkov leta 1999.

Konsolidirana bilanca javne porabe Občine Jesenice
za leto 1998 izkazuje:

prihodki 1.789,882.162,59 SIT
odhodki z odhodki financiranja1.732,643.633,77 SIT
presežek prihodkov 57,238.528,82 SIT.

4. člen
Račun obvezne rezerve proračuna Občine Jesenice za

leto 1998 izkazuje:
prihodki 21,021.596,10 SIT
odhodki 7,210.581,80 SIT
ostanek sredstev rezerve 13,811.014,30 SIT.
Ostanek sredstev rezerve se v višini 11,631.636,24

SIT prenese na rezervni sklad Občine Jesenice, v višini
2,179.378,06 pa na rezervni sklad Občine Žirovnica.

5. člen
Povečana sredstva na računu proračuna po stanju 31.

12. 1998 in terjatve za leto 1998 v višini 94,301.839,15
SIT se razporedijo na splošna sklada proračunov občin Je-
senice in Žirovnica za naslednje namene:

Jesenice Žirovnica

– komisija za letovanje
(skupna za 3 občine) 4,883.477,50
– drugi nameni 77,120.438,80 12,297.922,85
od tega:
– iz presežka prihodkov 39,461.029,20 12,297.922,85
– iz poravnane terjatve
za finančno izravnavo 29,332.000,00 0,00
– iz poravnave terjatve za
takso za vodo 8,327.409,60 0,00

Sredstva na splošnem skladu proračunov občin Jese-
nice in Žirovnica se porabijo za planirane in v letu 1998
nealizirane naloge proračuna za leto 1998.

6. člen
Zaključni račun proračuna obsega pregled planiranih

in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna in krajevnih
skupnosti, pregled prihodkov in odhodkov sredstev rezerv
in pregled porabe sredstev tekoče proračunske rezerve, ki
so priloga tega odloka.

3
Občinski svet mora odločiti o priglašenem interesu za

lastninjenje posameznih društev v roku 6 mesecev po prigla-
sitvi interesa.

4
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Izola in

Uradnem listu RS, veljati pa začne naslednji dan po objavi.

Št. 464-01-1/99
Izola, dne 15. marca 1999.

Županja
Občine Izola

Breda Pečan l. r.
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7. člen
Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-7/97-21801
Jesenice, dne 11. marca 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Janez Bregant, dipl. inž. l. r.

Župan
Občine Žirovnica

Anton Dežman, prof. l. r.

KAMNIK

961. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 17. člena statuta Obči-
ne Kamnik (Uradni list RS, št. 93/95, 25/97 in 47/98) je
Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne 10. 3. 1999
sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Kamnik in po-

stopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Kamnik so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste
(s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP)
in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

(2) Lokalne ceste v Občini Kamnik se v skladu z merili
za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v naslednje podkate-
gorije: zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste (s skraj-
šano oznako LZ) in mestne ceste ali krajevne ceste (s skraj-
šano oznako LK).

(3) Nekategorizirane ceste so prometne površine, ki
niso kategorizirane kot javna cesta in na kateri se opravlja
promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o
varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega poob-
laščeni upravljalec te prometne površine (dovozne ceste ter
pristopi do objektov in zemljišč, funkcionalne prometne po-
vršine ob objektih, ceste v zasebni lasti ipd.).

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Kamnik na predlog župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-
meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo skupine posameznikov, krajevne skupnosti in
zainteresirane pravne osebe (podjetja in druge organizaci-
je). Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kate-
gorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med držav-
ne ceste odloči Občinski svet občine Kamnik na predlog
župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi
za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v
prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim
okoljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lah-
ko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta,
proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekatego-
rizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim uprav-
ljalcem te ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Kamnik na predlog žu-
pana.
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9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
lec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je v uporabi za javni promet, če se njen
prenos opravi brezplačno ali se za njen prenos dogovori
primerna odškodnina in če je vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Kamnik na predlog župa-
na, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-
dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in so namenjene dostopu do planinskih koč
ter vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znameni-
tosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljalec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljalcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljalec občinskih cest)

(1) Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti obči-
ne, upravlja Občina Kamnik.

(2) Z nekategoriziranimi cestami upravljajo krajevne
skupnosti vsaka na svojem območju. Vzdržujejo jih krajevne
skupnosti skupaj z uporabniki. Vzdrževanje mora biti tako,
da je na njih mogoč promet za katerega so namenjene.

12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za
njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresniče-
vanja, sprejme Občinski svet občine Kamnik na predlog
župana.

(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest
se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-

denih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ za ceste. Te obse-
gajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 27. člena tega odloka);

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve
in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Kamnik;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev
določena s 25. členom tega odloka);

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest
razen nekategoriziranih se zagotavljajo v občinskem prora-
čunu Občine Kamnik.

(2) Sredstva za vzdrževanje nekategoriziranih cest
zagotavljajo krajevne skupnosti, uporabniki in občinski
proračun.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
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ali objektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi
stvarna služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-
jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine
iz prejšnje člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za name-
ne razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih
zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z zako-
nom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Avtobusna postajališča na cesti morajo biti zunaj
vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko
pristojen občinski upravni organ za ceste na predlog javne-
ga prevoznika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za
ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za var-
nost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobu-
snega postajališča na vozišču ceste. Če ugotovi, da za tako
postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevar-
no, prekliče dovoljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ce-
ste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen
občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov
javnih prevoznikov.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo
biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniš-
ko progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem občinskih cest

in upravljalci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-
gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti za-
radi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestav-
ljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste
in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povr-
nitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela
občinske ceste od elementov, določenih po prejšnjem od-
stavku.

23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljalec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora o
gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje
oziroma upravljalce drugih objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko
svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste mora dati
investitorju oziroma upravljalcu objektov in naprav iz prejš-
njega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za
uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.



Stran 2064 / Št. 19 / 26. 3. 1999 Uradni list Republike Slovenije

25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

(1) Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko prido-
bi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

(2) Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Kamnik.

(3) Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste
in objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izko-
rišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

(4) Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o
javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in
izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na
njih, veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju
in izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-
navljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31. čle-
na tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je
odgovoren pristojen občinski upravni organ za ceste.

27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z
oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

(3) Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega
razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet
občine Kamnik.

(4) Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

(5) Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka
tega člena lahko Občinski svet občine Kamnik na predlog
župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela
teh cest zagotavljajo na svojem območju krajevne skupno-
sti. Občinski svet občine Kamnik lahko hkrati določi tudi
program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva,
ki se zagotovijo iz proračuna občine, in določi odgovorno
osebo za izvedbo programa. Za stanje občinskih cest je
Občina Kamnik subsidiarno odgovorna.

(6) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo
v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela od-
daja pristojen občinski upravni organ za ceste, po postopku
in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih
naročil.

28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-
ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občin-
ski upravni organ za ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami pristojen občinski upravni organ za ceste.

30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko za-
radi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na
državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovo-
ljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhod-
no uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na ne-
kategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
mora pristojen občinski upravni organ za ceste predhodno
pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščene-
ga upravljalca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z
občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je do-
voljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te
ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem
dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj
preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

31. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej

cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na

zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, po-
škodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),

lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega
organa za ceste s sklepom začasno, najdalj za čas enega
leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil
na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlo-
gi za takšen ukrep.

(2) Predstojnik pristojnega občinskega upravnega or-
gana za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz
prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo
in občinskega inšpektorja za najmanj petnajst dni ter javnost
po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred njihovo
označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
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(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma
obvestiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost
po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrže-
vanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski
upravni organ za ceste.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 52. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ure-
ditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.

32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor
ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je
ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora
omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste izda so-
glasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 8 m
– pri javni poti 6 m
– pri javni poti za kolesarje 3 m
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m
– pri nekategorizirani cesti 2 m
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Kamnik, v
postopku priprave katerih je bilo pridobljeno soglasja Obči-
ne Kamnik.

33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-
napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Občina Kamnik, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalne-
ga pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

(2) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko zah-
teva od upravljalca vodov in naprav, da jih preuredi ali pre-
stavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstruk-
cije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te
ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve
vodov in naprav krije njihov upravljalec, razen če to ni v
nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma
postavitev.

(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko od-
kloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi
vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej,
bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali more-
bitno rekonstrukcijo te ceste.

34. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-
činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
gospodarska škoda. Upravljalec naprav in napeljav mora
takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljalec naprav in
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpo-
staviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti
izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poško-
dovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa
za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.

36. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-
de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skup-
no maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo
po občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ
za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o
tem obvestiti policijo.
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37. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izva-
jalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s
policisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, do-
ločene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen občinski
upravni organ za ceste določi ob obstoječih občinskih ce-
stah, ta upravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za
opravljanje teh dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-
javnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega uprav-
nega organa za ceste.

39. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in
pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se
določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja pri-
ključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvi-
deti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključ-
ka mora sodelovati pristojen občinski upravni organ za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojen občinski upravni organ za ceste z upravno
odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(ukinitev priključka)

(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v

skladu s pogoji iz soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
(1) Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pri-

stojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se
gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomem-
ben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, boč-
nega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varo-
valni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in
prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Pristojen občinski upravni organ za ceste krije del
stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in
deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za
varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cesta-
mi ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega
občinskega upravnega organa za ceste.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-
jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste.

45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu

občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občin-
skega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko oprav-
ljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
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3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na
kako drugače onesnaževati cesto;

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost od-
tok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim
s tem ne povzroča škoda.

(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-
nom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov
zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikoval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za
zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi,
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vpli-
vi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del
ceste.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,

pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na
promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
50. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje za
zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče
preusmeriti na druge javne ceste ali če se promet zaradi
zapore na cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno
ali popolno zaporo občinske ceste, se lahko izjemoma izda
tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge
javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic in
ne več kot za dve uri.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske
ceste izda pristojen občinski upravni organ za ceste. O
izdanih dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste
obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti
priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za
ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija začasne
prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občin-
ske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristoj-
nega občinskega upravnega organa za ceste potrjena pro-
metno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določi-
jo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa
zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

(5) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(6) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
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gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo
cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter
na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni do-
voljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar
bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge
(polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju
preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do
odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino ure-
dita lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občin-
ski upravni organ za ceste v skladu z zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik
oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravi-
čen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zem-
ljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravne-
ga organa za ceste iz 32. člena tega odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno ureditev in režim na občinskih cestah
določa Občinski svet občine Kamnik na predlog župana.
Prometno signalizacijo na občinskih cestah pa določa pri-
stojni občinski upravni organ za ceste.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O
predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavi-
tev turistične in druge obvestilne signalizacije odloči pred-
stojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste s
sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pra-
vico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno
vzdrževanje in odstranitev.

53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob
občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-
sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen
občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njiho-
vo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila po-
membna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana
prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njiho-
ve postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski
upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve,
ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi
Občinski svet občine Kamnik. Transparenti morajo biti izo-
bešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselja))

(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)
opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 39. in 40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za
ceste, ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanu cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;



Uradni list Republike Slovenije Št. 19 / 26. 3. 1999 / Stran 2069

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost pro-
meta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vroči-
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstav-
ka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti
župana, pristojen občinski upravni organ za ceste in policijo.

(6) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu redne-
ga vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve ob-
veznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

(7) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavno-
sti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
32. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne tele-
fonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonape-
tostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo,
vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odsta-
vek 33. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (35. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
(38. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na ob-
činsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehnični-
mi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (45. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljiš-
ču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (46. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);

13. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 47. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 48. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
49. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi del-
ne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obno-
vitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 50. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
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časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);

19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (53. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

60. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekr-
šek kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih
cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena);

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cest-
nem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne
obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste
ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov
(tretji odstavek 24. člena).

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna ose-
ba investitorja.

(3) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz-
nuje za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega
upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziro-
ma upravljalcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi
odstavek 24. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski upravni organ za ceste najkasneje v
enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana
razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka
12. člena tega odloka.

64. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa,

morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu za ceste najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se
uveljavijo ukrepi iz 41. člena tega odloka.

65. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih
cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) in se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nas-
protju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

(1) Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka upo-
rabljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

(2) Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

68. člen
(izvajanje nalog)

Do podelitve koncesije za vzdrževanje občinskih cest
in do organiziranja občinske inšpekcije za ceste zagotavlja
izvajanje nalog vzdrževanja občinskih cest in izvajanje inš-
pekcijskega nadzora občinska uprava.

69. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni list RS, št. 68/96).

70. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 34701-0037/97
Kamnik, dne 10. marca 1999.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.
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962. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Albrehta

Na podlagi uredbe o merilih za oblikovanje javne mre-
že osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št.
16/98), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnov-
nih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobra-
ževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), 3. člena
zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in
140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97
in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne
10. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Frana Albrehta

1. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovo-

ljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in
varstvu otrok, sodijo:

1. CENTRALNA ŠOLA
FRANA ALBREHTA:
KS Center: prostorski okoliši št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31,

32, 33, 36, 37 in 41;
KS Novi trg: prostorski okoliš št. 35;
KS Perovo: prostorski okoliš št. 11 (samo Zikova uli-

ca).
2. PODRUŽNIČNA OŠ NEVLJE:
KS Nevlje: prostorski okoliši št. 48, 49, 50, 51, 66,

67, 68, 69, 70, 76 in 77;
3. PODRUŽNIČNA OŠ TUNJICE:
KS Tunjice prostorski okoliši št. 38, 39, 40, 143 in

147;
4. PODRUŽNIČNA OŠ VRANJA PEČ
KS Vranja peč prostorski okoliši št. 78, 79, 80, 81 in

82.«.
5. PODRUŽNIČNA ŠOLA MEKINJE
KS Mekinje prostorski okoliši št. 42, 43, 44, 45, 46,

47, 52 in 53, kot skupni okoliš OŠ Frana Albrehta in OŠ
Stranje.

2. člen
Doda se 11.a člen, ki se glasi:
»Seznami prostorskih okolišev in grafične predloge so

priloga k šolskemu okolišu in so na vpogled na oddelku za
družbene dejavnosti Občine Kamnik.«

3. člen
K 12. členu odloka se doda tretja alinea, ki se glasi:
»– prevozi učencev za potrebe realizacije letnega de-

lovnega načrta šole«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu.

Št. 02101-66/96
Kamnik, dne 10. marca 1999.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

963. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Marije Vere

Na podlagi uredbe o merilih za oblikovanje javne mre-
že osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št.
16/98), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnov-
nih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobra-
ževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), 3. člena
zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in
140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97
in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne
10. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Marije Vere

1. člen
11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-

ževalnega zavoda OŠ Marije Vere (Uradni list RS, št. 21/96)
se spremeni tako, da se glasi:

»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovo-
ljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in
varstvu otrok, sodijo:

KS Duplica prostorski okoliši št. 15, 16, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25 in 26;

KS Šmarca prostorski okoliši št. 168, 169, 170, 171
in 172;

KS Volčji Potok prostorski okoliši št. 173, 174 in 175.«.

2. člen
Doda se 11.a člen, ki se glasi:
»Seznami prostorskih okolišev in grafične predloge so

priloga k šolskemu okolišu in so na vpogled na oddelku za
družbene dejavnosti Občine Kamnik.«

3. člen
K 12. členu odloka se k »Dejavnostmi zavoda« doda

besedilo:
»– prevozi učencev za lastne potrebe,
– prevozi učencev za potrebe realizacije letnega delov-

nega načrta«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.
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Št. 02101-69/96
Kamnik, dne 10. marca 1999.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stranje

Na podlagi uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže
osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potreba-
mi ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98),
odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, jav-
nih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih
šol (Uradni list RS, št. 16/98), 3. člena zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96) ter 17. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski
svet občine Kamnik na 3. seji dne 10. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Stranje

1. člen
11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-

ževalnega zavoda OŠ Stranje (Uradni list RS, št. 21/96) se
spremeni tako, da se glasi:

»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovo-
ljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in
varstvu otrok sodijo:

1. Centralna šola:
KS Godič prostorski okoliši št. 54, 55, 56, 64, 65 in

181;
KS Kamniška Bistrica prostorski okoliši št. 57, 58, 59,

60, 61, 62, 137, 138, 141, 142, 144, 145, 146 in 178;
KS Črna prostorski okoliš št. 63;
2. Podružnična šola Gozd:
– KS Črna prostorski okoliši št. 130, 131, 132, 133,

134, 135, 136, 139 in 140;
– KS Sela pri Kamniku prostorska okoliša št. 115 in

116.
3. KS Mekinje prostorski okoliši št. 42, 43, 44, 45,

46, 47, 52 in 53, kot skupni okoliš OŠ Frana Albrehta in OŠ
Stranje.

2. člen
K 11. členu odloka se doda četrta alinea:
»– prevozi učencev za potrebe realizacije letnega de-

lovnega načrta«.

3. člen
Doda se 11.a člen, ki se glasi:
»Seznami prostorskih okolišev in grafične predloge so

priloga k šolskemu okolišu in so na vpogled na oddelku za
družbene dejavnosti Občine Kamnik.«

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu.

Št. 02101-70/96
Kamnik, dne 10. marca 1999.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

965. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju

Na podlagi uredbe o merilih za oblikovanje javne mre-
že osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št.
16/98), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnov-
nih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobra-
ževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), 3. člena
zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in
140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97
in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne
10. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Šmartno v Tuhinju

1. člen
V 1. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-

ževalnega zavoda OŠ Šmartno (Uradni list RS, št. 21/96 in
69/96) se črta četrta alinea »– Vranja Peč«.

2. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovo-

ljuje potrebe po osnovnem izobraževanju ter varstvu otrok,
sodijo:

1. CENTRALNA ŠOLA ŠMARTNO:
KS Šmartno prostorski okoliši št. 88, 89, 90, 91, 92,

107, 108, 109, 118 in 129;
KS Pšajnovica prostorski okoliši št. 102, 103, 104,

105 in 106;
KS Srednja vas prostorski okoliši št. 74, 83, 84, 85,

86 in 87.
2. PODRUŽNIČNA ŠOLA SELA:
KS Sela pri Kamniku prostorski okoliši št. 71, 72, 73,

75, 110, 112, 113, 114, 117.
3. PODRUŽNIČNA ŠOLA ZG. TUHINJ
KS Tuhinj prostorski okoliši št. 93, 94, 95, 96, 97,

98, 99, 100, 101, 119 in 120;
KS Špitalič prostorski okoliš 121.
4. PODRUŽNIČNA ŠOLA MOTNIK:
KS Motnik prostorski okoliši št. 122, 124, 125, 126,

127, 179.
KS Špitalič prostorski okoliš 128.«.
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3. člen
Doda se 11.a člen, ki se glasi:
»Seznami prostorskih okolišev in grafične predloge so

priloga k šolskemu okolišu in so na vpogled na oddelku za
družbene dejavnosti Občine Kamnik.«

4. člen
12. člen odloka se dopolni tako, da se doda četrta

alinea:
»– prevozi učencev za potrebe realizacije letnega de-

lovnega načrta«.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu.

Št. 02101-35/96
Kamnik, dne 10. marca 1999.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

966. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Toma Brejca

Na podlagi uredbe o merilih za oblikovanje javne mre-
že osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št.
16/98), odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih osnov-
nih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobra-
ževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter
javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98), 3. člena
zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in
140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 17. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97
in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 3. seji dne
10. 3. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Toma Brejca

1. člen
11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra-

ževalnega zavoda OŠ Toma Brejca (Uradni list RS, št.
21/96) se spremeni tako, da se glasi:

»V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovo-
ljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in
varstvu otrok, sodijo:

KS Zaprice prostorski okoliši št. 7, 8, 12, 13, 14, 28,
29, 30;

KS Perovo prostorski okoliši št. 9, 10, 11 (razen Ziko-
ve ulice), 17 in 27;

KS Novi trg prostorski okoliši 34, 180 (razen Palovške
ceste);

KS Podgorje prostorski okoliši št. 163, 164, 165, 166
in 167.«.

Vpisovanje otrok v osnovno šolo je na sedežu zavoda.

2. člen
Doda se 11.a člen, ki se glasi:
»Seznami prostorskih okolišev in grafične predloge so

priloga k šolskemu okolišu in so na vpogled na oddelku za
družbene dejavnosti Občine Kamnik.«

3. člen
V 12. členu se k prvemu odstavku doda besedilo »pre-

vozi učencev za potrebe realizacije letnega delovnega načr-
ta zavoda.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 02101-67/96
Kamnik, dne 10. marca 1999.

Župan
Občine Kamnik l. r.

Anton Tone Smolnikar l. r.

KOMENDA

967. Sklep o razglasitvi športnih objektov za objekte
občinskega pomena

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 6. člena statutarnega sklepa Občine Komenda
(Uradni list RS, št. 10/99) je Občinski svet občine Komen-
da na 3. seji dne 26. februarja 1999 sprejel

S K L E P
o razglasitvi športnih objektov za objekte

občinskega pomena

I
Občinski svet občine Komenda razglaša gospodarski

objekt – hlev z dvoriščem Konjeniškega kluba Komenda,
poslovne prostore Športnega društva Komenda, Nogomet-
nega kluba Komenda in gostinski obrat na parcelni številki
39/3, nepremičnino parcelna številka 39/1, vl. št. 231,
k.o. Kaplja vas, nepremičnine na parcelni številki 216/25,
k.o. Mlaka, za športne objekte občinskega pomena.

II
Nepremičnine parcelnih številk: 77 vl. št. 242, 76 vl.

št. 443, 86/4 vl. št. 231, vse k.o. Kaplja vas, razglaša
občinski svet za društveno lastnino Konjeniškega kluba Ko-
menda.

III
Sprejeta sklepa iz 1. in 2. točke sta osnova za vpis

lastnine v zemljiško knjigo.

IV
Uporabniki nepremičnin iz 1. točke, kar ne velja za

nepremičnine na parc. št. 216/25, k.o. Mlaka, tega sklepa
imajo, do preselitve dejavnosti na drugo lokacijo, takšno
pravico uporabe, kot so jo imeli na dan razglasitve nepre-
mičnin za športne objekte občinskega pomena.
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V
Občina Komenda se zavezuje, da bo pri preselitvi de-

javnosti, ki se opravljajo v gospodarskem objektu, navedene
v 1. točki sklepa, zagotovila vsem sedanjim uporabnikom
prostorov enake možnosti za opravljanje športne in drugih
dejavnosti, kot jih imajo na dan razglasitve objekta za športni
objekt občinskega pomena.

VI
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 01504-7/99
Komenda, dne 26. februarja 1999.

Župan
Občine Komenda

Tomaž Drolec l. r.

KRANJ

968. Sklep o določitvi nepremičnin, ki so javna
lastnina

Na podlagi četrtega odstavka 65. člena zakona o zavo-
dih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) v zvezi s prvim
odstavkom 62. člena istega zakona, 29. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni
list RS, št. 75/94) in 67. člena statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95), je Mestna občina Kranj dne 3. 2.
1999 sprejela naslednji

S K L E P

Nepremičnini vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega so-
dišča v Kranju, vložna št. 1825, k.o. Kranj, parcelna št.
74/2, stavbišče ter na njej stoječa stavba in parcelna št.
74/1, dvoriše, predstavljata javno infrastrukturo na po-
dročju kulture.

Kranj, dne 3. februarja 1999.

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l. r.

MIRNA PEČ

969. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana
Občinskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni
enoti

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega

sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti

Občinska volilna komisija občine Mirna Peč je na seji
dne 21. 2. 1999, na podlagi zapisnika o delu volilnega
odbora in zapisnika volilnega odbora pri ugotavljanju izida
glasovanja za volitve članov občinskega sveta, na nado-
mestnih volitvah 21. februarja 1999,

u g o t o v i l a

I
Na nadomestnih volitvah 21. februarja 1999, je imelo

pravico voliti skupaj 695 volivcev, od tega:
a) 695 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili 0.
Glasovalo je skupaj 227 volivcev ali 32,6 % od vseh

volivcev, ki so imeli pravico, od tega je:
a) 227 volivcev glasovalo na voliščih po volilnem ime-

niku;
b) 0 volivcev je glasovalo po pošti.

II
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 227

glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ker je bilo obkroženo več kandidatov, kot se jih je
volilo v volilni enoti, je bilo 5 glasovnic neveljavnih.

Veljavnih glasovnic je bilo 222.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
2. volilna enota: Mirna Peč–Postaja, Marof, Čemše,

Veliki Kal, Orkljevec, Selo pri Zagorici, Globoč dol, Dolenja
vas pri Mirni Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri Mirni
Peči, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peči

1. Antonija Hočevar 34 glasov 15,32 %
2. Jože Barbo 188 glasov 84,68%
V občinski svet, ki šteje deset članov, je bil izvoljen

Jože Barbo, roj. 31. 3. 1961, Mali Kal 11, Mirna Peč.

Št. 008-1/1998-18
Mirna Peč, dne 21. februarja 1999.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občina Mirna Peč
Marjana Majster l. r.

MOZIRJE

970. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
občine Mozirje

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 70/95) ter 17. člena
statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazar-
je, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji in Luče ob Savinji, št.
1/95), je Občinski svet občine Mozirje, na 4. redni seji dne
15. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije

občine Mozirje

I
V Občinsko volilno komisijo občine Mozirje se za dobo

štirih let imenujejo:
1. Janja Port, roj. 1964, Brezje 42, Mozirje – predsed-

nica,
2. Nežika Klemše, roj. 1974, Sp. Rečica 26, Rečica

ob Savinji – namestnica predsednice.

Člani in njihovi namestniki:
3. Venčeslav Žagar, roj. 1940, Loke 26a, Mozirje –

član,
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4. Marija Mutec, roj. 1943, Praprotnikova 19, Mozirje
– namestnica,

5. Jože Tlaker, roj. 1949, Varpolje 25a, Rečica ob
Savinji – član,

6. Mija Slapnik, roj. 1950, Varpolje 46, Rečica ob
Savinji – namestnica,

7. Blanka Plesec, roj. 1963, Šolska ul. 12, Mozirje –
članica,

8. Damjana Paulič, roj. 1964, Šolska ul. 22, Mozirje –
namestnica.

II
Prvo sejo občinske volilne komisije skliče župan Obči-

ne Mozirje.

III
Sedež občinske volilne komisije je v Mozirju, Hriberni-

kova 1, 3330 Mozirje.

VI
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 012-1/99-13
Mozirje, dne 15. marca 1999.

Župan
Občine Mozirje

Jože Kramer l. r.

971. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta občine Mozirje prešel na naslednjega
kandidata

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta
občine Mozirje z dne 12. 12. 1998, da je članu občinskega
sveta Jožetu Kramerju prenehal mandat na podlagi pete
alinee prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94
– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinska volilna
komisija občine Mozirje na seji dne 12. 12. 1998, na podla-
gi 18. in 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ter
tretjega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi

u g o t o v i l a:
da je mandat člana občinskega sveta prešel na nasled-

njega (četrtega) kandidata z liste Socialdemokratske stran-
ske Slovenije – SDS v 2. volilni enoti za volitve članov v
Občinski svet občine Mozirje.

Ta kandidat je Marko Bastl, roj. 20. 1. 1974, stanujoč
Spodnja Rečica 64 p. Rečica ob Savinji.

Kandidat je dne 24. 12. 1998 podal pisno izjavo, da
sprejme mandat.

Št. 012-1/99-13
Mozirje, dne 15. marca 1999.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mozirje
Janja Port l. r.

ODRANCI

972. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Odranci za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 14. člena statuta Občine Odranci
(Uradni list RS, št. 43/95 in 12/96) je Občinski svet občine
Odranci na 2. redni seji dne 26. 2. 1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci

za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Odranci za leto 1998, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Odranci.

2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna so znašali v

letu 1998:
– prihodki 138,798.586 SIT
– odhodki 129,126.351 SIT

3. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 9,672.234 SIT se pre-

nesejo med prihodke proračuna Občine Odranci za leto
1999 kot namenska sredstva.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 11-2/99
Odranci, dne 26. februarja 1999.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

973. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Odranci

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 14. člena statuta Občine Odranci (Urad-
ni list RS, št. 43/95 in 12/96 ) je Občinski svet občine
Odranci na 2. redni seji dne 26. 2. 1999 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Odranci

1. člen
V statutu Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95 in

12/96) se v 5. členu spremeni drugi odstavek tako, da se
glasi:

“Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika,
vsebina in uporaba so določeni z odlokom.

Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Grb je postav-
ljen na sredino polja. Nad grbom je napis OBČINA; polkrož-
no, pod grbom je napis ODRANCI; polkrožno.”
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2. člen
V 10. členu se v prvem stavku črta besedilo “, občinski

odbori”.

3. člen
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se

glasi:
“Splošni akti občine se objavljajo v Uradnem listu RS ali

v drugih javnih glasilih.”

4. člen
V 16. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,

opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžu-
pana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcijo člana občinskega sveta.”

5. člen
V 17. členu se v šestem odstavku črta beseda
“, podžupan.”

6. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo občinskega sveta skliče župan. Župan lahko

za vodenje seje pooblasti podžupana ali drugega člana ob-
činskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določ-
bami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih skli-
cati najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinske-
ga sveta mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva
najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v
petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za
sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje
občinskega sveta mora biti priložen dnevni red predlagane
točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi
točkami.«

7. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovno in administrativno delo za potrebe občin-

skega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njegovih koncesij in odborov zagotavlja občinska
uprava.«

8. člen
20. člen se črta.

9. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak svetnik lahko predlaga občinskemu svetu v spre-

jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprej-
me občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge svetnikov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavlja-
jo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo župa-
nu, podžupanu, članom občinskega sveta in tajniku občine.
O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

Predsednik in člani nadzornega odbora občine, pred-
sedniki komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občin-
skega sveta so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in
odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se
obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njiho-
vega področja dela.«

10. člen
Za 25. členom se dodata 25.a in 25.b člen, ki se

glasita:

»25.a člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna

telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,

– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski
svet.

25.b člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo
v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sve-
ta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občin-
skega sveta pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.”

11. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzorni odbor ima tri člane. Člane nadzornega od-

bora imenuje občinski svet izmed občanov. Kandidate za
člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu sve-
tu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, tajnik občine, delavci občin-
ske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.”

12. člen
Za 27. členom se doda 27.a člen, ki se glasi:

“27.a člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.
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Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika nadzor-
nega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.”

13. člen
29. členu se doda druga alinea, ki glasi:
“– predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje

občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja.”
Dosedanja druga do petnajsta alinea postanejo tretja

do šestnajsta alinea.

14. člen
Za 29. členom se dodajo 29.a, 29.b in 29.c člen, ki

se glasijo:

“29.a člen
Občina ima enega podžupana. Podžupana imenuje in

razrešuje občinski svet na predlog župana izmed članov
občinskega sveta. S sklepom o imenovanju podžupana se
ugotovi, da bo podžupan v primeru predčasnega preneha-
nja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od
sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in raz-
pisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana. Podžu-
pan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za
odločitve občinskega sveta.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pod-
župan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge,
za katere ga župan pooblasti.

29.b člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan

ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.

29.c člen
Županu in podžupanu preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
– če odstopi,
– če je po odločitvi Državnega odbora razrešen.
Podžupanu preneha mandat tudi, če ga občinski svet

na predlog župana razreši.
Če je župan razrešen po odločitvi Državnega zbora, je

razrešen tudi podžupan. Mandat jima preneha z dnem razre-
šitve.

Razlogi za prenehanje mandata iz prve, druge ali tretje
alinea prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi s četr-
to, peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odloči-
tev oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mo-
ra biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vpra-

šanja, volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je
dolžna v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati
predlog ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem,
ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugo-
tovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na
kateri je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedni-
ku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat
več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpi-
še občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz
prve do vključno pete alinee prvega odstavka tega člena
preneha mandat tudi mandat člana občinskega sveta. Od-
stop se šteje za razrešitev, če podžupan ne izjavi, da odsto-
pa tudi kot član občinskega sveta. Za izvolitev oziroma potr-
ditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se
upoštevajo določbe zakona.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po
drugem odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana
občinskega sveta.”

15. člen
40. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov ob-

činske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župa-
na s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.

16. člen
Za 40. členom se dodata 40.a in 40.b člen, ki se

glasita:

“40.a člen
Sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v

občinski upravi odloča župan.

40.b člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanje ob-

činskih predpisov in drugih aktov, s katerim občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se
lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpek-
cija.”

17. člen
41. členu se spremeni tretji odstavek, ki glasi:
“Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik ob-

činske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.”

18. člen
V 44. členu se črtata drugi in tretji odstavek.

19. člen
45. členu se črta zadnji stavek drugega odstavka.

20. člen
V drugem odstavku 84. člena se besedilo “predsedni-

ku občinskega sveta” nadomesti z besedo “županu.”
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21. člen
V 87. členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi:
“Župan pošlje predlog odloka članom občinskega sve-

ta, najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo sveta
na kateri bo obravnavan predlog odloka.”

22. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 11-2/99
Odranci, dne 26. februarja 1999.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

PUCONCI

974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Puconci za leto 1998

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 29. in 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba
US,45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odloč-
ba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US,
44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97), 20. ter 94. člena
statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97,
68/97 in 87/97) ter v zvezi določil odloka o proračunu
Občine Puconci za leto 1998 (Uradni list RS, št. 46/98) je
Občinski svet občine Puconci na 3. redni seji dne 11. 3.
1999 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci

za leto 1998

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Puconci za leto 1998, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Puconci.

2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna Občine Pu-

conci za leto 1998 so znašali:
– prihodki 683,240.802,20 SIT
– odhodki 675,049.643,28 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 8,191.158,92

SIT in se prenese v naslednje leto ter bo porabljen za plačilo
obveznosti iz leta 1998.

3. člen
Oblikovana sredstva stalne proračunske rezerve po ZR

proračuna za leto 1998 v znesku 2,901.410 SIT, kar pred-
stavlja 0,5% prihodkov proračuna, se izločijo iz denarnih
sredstev ŽR in se prenesejo kot depozit na odpoklic.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna

Občine Puconci za leto 1998 ter njihova razporeditev sta
zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna in sta
sestavni del tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40303-2/99
Puconci, dne 11. marca 1999.

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l. r.

ROGAŠKA SLATINA

975. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje
1986 do 2000

Na podlagi 30., 40., 43. in 46. člena zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni
list RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
15/95, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95) ter na podlagi 18. in 88. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95, 27/96
in 45/98) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na
4. redni seji dne 10. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Šmarje

pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina
za obdobje 1986 do 2000

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina
za obdobje 1986 do 2000, ki ga je izdelal Arhitektura, atelje
za arhitekturo in urbanizem, d.o.o., Ljubljana (v nadaljeva-
nju: osnutek).

2
Osnutek bo razgrnjen v prostorih Mestne krajevne skup-

nosti Rogaška Slatina, Krajevne skupnosti Kostrivnica in
Krajevne skupnosti Sv. Florijan. Razgrnitev bo trajala en
mesec in se začne tretji dan po objavi tega sklepa v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava.
O datumu in kraju javne razprave bodo občani in ostali
zainteresirani obveščeni naknadno, na krajevno običajen
način.

3
Zainteresirani lahko podajo pripombe na osnutek na

kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo na Občino Rogaška
Slatina.
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4
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 06202-15-1/99
Rogaška Slatina, dne 10. marca 1999.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

SLOVENSKE KONJICE

976. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje
dvojčki)

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 31. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 34/95) je župan Občine Slovenske Ko-
njice dne 4. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb

in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega
dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)

I
Javno se razgrne osnutek tekstualnih sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih
Konjic (območje dvojčki), ki ga je izdelalo podjetje Razvojni
center – inštitut za urejanje prostora d.o.o. iz Celja v sep-
tembru 1997, pod št. proj. 014/97.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih Krajevne skupnosti Konjice, Ul.
Toneta Melive 2, ob sredah med 16. in 18. uro.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalnega
načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali
pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 352/11/97
Slovenske Konjice, dne 4. marca 1999.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

977. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
naselja Tepanje

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) in 31. člena statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 34/95) je župan Občine Slovenske Ko-
njice dne 17. 3. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta naselja Tepanje

I
Javno se razgrne osnutek tekstualnih sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta naselja Tepanje, ki ga je izde-
lalo podjetje Razvojni center d.o.o. iz Celja v marcu 1999
pod št. proj. 328/99.

II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo na vpogled vsak

dan v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
soba št. 39 in v prostorih krajevne skupnosti Tepanje.

Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS.

III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svo-

je pripombe in predloge k osnutku sprememb zazidalnega
načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali
pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.

Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po
javni razgrnitvi.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 1200/0009/98
Slovenske Konjice, dne 17. marca 1999.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

978. Sklep o spremembi povprečne gradbene cene
stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od
povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri
Celju

Na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 34/95 in 66/98) je Občinski svet občine
Šentjur pri Celju na seji dne 1. marca 1999 sprejel
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S K L E P
o spremembi povprečne gradbene cene

stanovanj in povprečnih stroških komunalnega
urejanja zemljišč ter določitvi odstotka

od povprečne gradbene cene v Občini Šentjur
pri Celju

1. člen
Spremeni se 1. člen sklepa o povprečni gradbeni ceni

stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zem-
ljišč ter določitvi odstotka od povprečne gradbene cene v
Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 26/92) in glasi:

Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske
površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za
vrednost zemljišča v decembru preteklega leta za območje
Občine Šentjur pri Celju, znaša 126.050 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS in s tem dnem preneha veljati sklep št. 362-4/98-
132, z dne 31. marca 1998.

Št. 380-1/99-132
Šentjur, dne 1. marca 1999.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

VLADA

979. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in
distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu oblikovanja cen proizvodnje

in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja

1. člen
Pravne osebe, ki opravljajo proizvodnjo in distribucijo

pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (v na-
daljnjem besedilu: zavezanci), cene toplotne energije za
MWh, ki so bile oblikovane skladno s predpisi in so se
uporabljale na tržišču na dan 31. marca 1999, lahko obliku-
jejo na način, kot to določa ta uredba.

2. člen
Cena za MWh toplotne energije se lahko poviša od

1. aprila 1999 dalje. Višina zneska, za katerega se lahko
poviša cena za MWh toplotne energije se izračuna na podla-
gi letne količine in strukture energenta, potrebnega za pro-
izvodnjo in distribucijo MWh toplotne energije. Pri tem izra-
čunu se lahko upoštevajo samo povišanja cen posameznih
vrst energentov v času trajanja te uredbe.

3. člen
Zavezanci, ki oblikujejo cene proizvodnje in distribucije

pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja, morajo
najkasneje pet dni po uveljavitvi cen o tem obvestiti Ministrs-
tvo za ekonomske odnose in razvoj.

Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke:
– navedbo oziroma ustrezni predpis o določitvi oprav-

ljanja storitve kot javne službe, z navedbo občin, na območ-
ju katerih se storitev opravlja,

– mnenje župana občine,
– količino in strukturo porabe posameznih vrst ener-

gentov, potrebnih za proizvodnjo in distribucijo ene MWh
toplotne energije,

– izračun potrebnega povišanja poprečne cene za
MWh z upoštevanjem povišanja cen posamezne vrste ener-
genta v času trajanja te uredbe. V navedenem izračunu mora
biti posebej navedena višina takse za obremenjevanje zraka
z emisijo ogljikovega dioksida,

– v primeru, da proizvodnjo in distribucijo opravljajo
različne pravne osebe, mora to biti razvidno iz obvestila,
oziroma morata obvestilo posredovati proizvajalec in distri-
buter toplotne energije,

– raven poprečne cene za MWh toplotne energije in
cene po posameznih vrstah porabnikov po in pred izvršenim
povišanjem.

4. člen
Zavezanci, ki so v času veljavnosti uredbe o načinu

oblikovanja cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 52/98)
z zahtevkom predlagali izdajo soglasja k cenam, lahko povi-
šajo cene v skladu s sprejetim sklepom Vlade Republike
Slovenije.

5. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila 1999.

Št. 383-03/98-4
Ljubljana, dne 25. marca 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

980. Sklep o uskladitvi preživnin

Na podlagi 132. člena zakona o zakonski zvezi in dru-
žinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89 in 14/89)
in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike
Slovenije na 102. seji dne 25. marca 1999 sprejela

S K L E P
o uskladitvi preživnin

1
Preživnine, določene s sodno odločbo in preživnine,

določene z dogovorom iz 130. člena zakona o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89), ki
so že bile valorizirane s 1. junijem 1998, se s 1. aprilom
1999 povišajo za 4,2 odstotka.
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2
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu

1998, se s 1. aprilom 1999 povišajo za 3,4 odstotka.

3
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu

1998, se s 1. aprilom 1999 povišajo za 2,5 odstotka.

4
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju

1998, se s 1. aprilom 1999 povišajo za 1,6 odstotka.

5
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juniju

1998, se s 1. aprilom 1999 povišajo za 1,6 odstotka.

6
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu juliju

1998, se s 1. aprilom 1999 povišajo za 1,6 odstotka.

7
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu avgu-

stu 1998, se s 1. aprilom 1999 povišajo za 1,5 odstotka.

8
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu

septembru 1998, se s 1. aprilom 1999 povišajo za
1,4 odstotka.

9
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu okto-

bru 1998, se s 1. aprilom 1999 povišajo za 1,1 odstotka.

10
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu

novembru 1998, se s 1. aprilom 1999 povišajo za
0,7 odstotka.

11
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 553-02/98-2
Ljubljana, dne 25. marca 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

981. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici
v domačem potniškem prometu

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS,
št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je
Vlada Republike Slovenije na 102. seji dne 25. marca
1999 izdala

S O G L A S J E
k cenam prevoza potnikov po železnici

v domačem potniškem prometu

I
Vlada Republike Slovenije izdaja soglasje, da se lahko

veljavne cene prevoza potnikov po železnici v domačem
potniškem prometu povečajo za največ 2,9 odstotka.

II
Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglas-

je k cenam prevoza potnikov po železnici v domačem pot-
niškem prometu (Uradni list RS, št. 82/98).

III
To soglasje začne veljati 1. aprila 1999.

Št. 385-00/98-6
Ljubljana, dne 25. marca 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

982. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost

Na podlagi 7. člena zakona o priznanju Republike Slo-
venije za poslovno odličnost v soglasju z Vlado Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 22/98) izdaja Odbor za prizna-
nja Republike Slovenije za poslovno odličnost

P R A V I L N I K
o delu Odbora za priznanja Republike Slovenije

za poslovno odličnost

I. TEMELJNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa:
1. pravice, dolžnosti in način delovanja Odbora za

priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (v na-
daljnjem besedilu: odbor);

2. obliko in vsebino javnega razpisa za zbiranje vlog za
priznanja;

3. obliko, material in znake na skulpturi ter vsebino
listine, s katero se izkazuje Priznanje Republike Slovenije za
poslovno odličnost (v nadaljnjem besedilu: priznanje);

4. sestavo, pristojnosti in naloge ocenjevalne komisije
(v nadaljnjem besedilu: komisijo);

5. merila in sistem ocenjevanja;
6. dan in način podelitve priznanja;
7. varovanje zaupnih podatkov.

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ODBORA TER NAČIN
DELOVANJA ODBORA

2. člen
Odbor ima naslednje pravice in dolžnosti:
– ugotovi primernost dobitnikov priznanja kot zgleda

poslovne odličnosti;
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– imenuje ocenjevalno komisijo;
– objavlja javne razpise za zbiranje vlog za priznanja;
– določi dobitnike priznanja;
– podeljuje priznanje;
– Vladi Republike Slovenije daje priporočila o spre-

membah in izboljšavah v zvezi z Priznanjem Republike Slo-
venije za poslovno odličnost;

– določa pogoje in merila za ugotavljanje poslovne us-
pešnosti in izbor dobitnikov priznanja;

– v 30 dneh po podelitvi priznanja mora izdelati poroči-
lo o svojem delu in ga predložiti Vladi Republike Slovenije;

– opravlja druge naloge v skladu s tem pravilnikom.

3. člen
Odbor dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi

njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa član odbora, ki
ga na predlog predsednika na prvi seji določi odbor za
njegovega namestnika.

4. člen
O delu odbora in komisije se vodi zapisnik.
Zapisnik vsebuje podatke o:
– številu prisotnih, odsotnih in opravičenih,
– dnevnem redu,
– glavne podatke o vsebini poteka seje, zlasti o predlo-

gih in sprejetih sklepih.
V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja.

5. člen
Člani odbora so upravičeni do povračila stroškov v

zvezi z delom na sejah odbora v skladu s sklepom Vlade
Republike Slovenije.

Člani komisije so opravičeni do povračila stroškov v
zvezi z individualnim ocenjevanjem vlog prijaviteljev. Kriterije
in merila za določitev stroškov sprejme odbor.

6. člen
Dan pred svečano podelitvijo priznanj predsednik od-

bora skliče tiskovno konferenco za predstavnike sredstev
javnega obveščanja.

Na tiskovni konferenci predsednik odbora seznani pred-
stavnike sredstev javnega obveščanja o dobitnikih priznanja.

Javnost se obvesti o dobitnikih priznanja po končani
podelitvi priznanja.

III. JAVNI RAZPIS

7. člen
Odbor objavi javni razpis za zbiranje vlog za priznanje v

Uradnem listu Republike Slovenije praviloma meseca fe-
bruarja vsako leto.

Rok za predložitev vloge za priznanja ne sme biti krajši
od 90 dni po objavi.

8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež razpisovalca;
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogo-

jev in meril, po katerih se izberejo dobitniki priznanja;
– obvezne sestavine vloge za priznanje;
– višino sredstev za stroške, ki jih bodo morali prijavlje-

ni kandidati za priznanje prispevati;
– rok, do katerega morajo biti vloge za priznanje pred-

ložene;
– datum odpiranja vlog za priznanje;

– naslov, na katerega je treba vloge za priznanje
poslati;

– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvig-
nejo razpisno dokumentacijo.

Vloge za priznanja morajo biti poslane v zaprti ovojnici,
ovojnica pa mora biti označena z “ne odpiraj – priznanje
Republike Slovenije za poslovno odličnost”.

9. člen
Vlogo za priznanje morajo kandidati pripraviti v skladu z:
– aktom, ki ureja merila za prijavo in ocenjevanje in

metodo točkovanja ter
– v skladu z aktom, ki določa vprašanja za ugotavljanje

poslovne uspešnosti skupaj z obrazci za točkovanje.
Oba akta iz prejšnjega odstavka tega člena sprejme

odbor in sta obvezna sestavna dela razpisne dokumentacije.
Odbor sme prijavitelju zaračunati stroške, povezane z

vlogo za priznanje.

10. člen
Odpiranje prejetih vlog za priznanja vodi komisija za

odpiranje, ki jo imenuje odbor in se izvede v roku, ki je
predviden v javnem razpisu. Komisija za odpiranje ugotavlja
ali so vloge dostavljene v roku ter ali so vloge pravilno
pripravljene in označene.

11. člen
O odpiranju vlog mora komisija za odpiranje sproti vo-

diti zapisnik, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih članov komisije za odpiranje;
4. imena oziroma naziv prijavljenih kandidatov;
5. vrstni red odpiranja vlog;
6. ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih prijav-

ljenih kandidatov, ki niso dostavili popolne vloge.

12. člen
Nepravočasne, nepravilno pripravljene ali označene vlo-

ge komisija za odpiranje zavrže in v osmih dneh od odpiranja
vlog pisno obvesti prijavitelje.

13. člen
Vse popolne vloge, odbor posreduje v roku 15 dni

ocenjevalni komisiji (v nadaljnjem besedilu: komisija).

IV. PRIZNANJE

14. člen
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je

najvišje priznanje, ki se podeljuje slovenskim gospodarskim
družbam, zavodom in drugim pravnim osebam ter državnim
organom (v nadaljnjem besedilu: osebe) za dosežke na po-
dročju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslo-
vanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti.

15. člen
Vsako leto se lahko podelijo štiri priznanja osebam v

naslednjih kategorijah:
– eno priznanje osebi z več kot 250 zaposlenimi, na

področju izdelkov,
– eno priznanje osebi z manj kot 250 zaposlenimi, na

področju izdelkov,
– eno priznanje osebi z več kot 250 zaposlenimi, na

področju storitev,
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– eno priznanje osebi z manj kot 250 zaposlenimi, na
področju storitev.

Ob izpolnjevanju pogojev po zakonu o priznanju Re-
publike Slovenije za poslovno odličnost in po tem pravilniku
se priznanje iz prejšnjega odstavka lahko podeli tudi podjet-
nikom posameznikom.

16. člen
Priznanje sestoji iz listine in skulpture.
Listina vsebuje:
– grb Republike Slovenije;
– naziv podeljevalca priznanja, to je “Vlada Republike

Slovenije, Odbor za priznanja Republike Slovenije za po-
slovno odličnost”;

– naziv prejemnika priznanja;
– ime priznanja, to je “Priznanje Republike Slovenije za

poslovno odličnost”;
– kategorijo priznanja;
– datum podelitve priznanja;
– podpis predsednika Odbora za priznanje Republike

Slovenije za poslovno odličnost in
– podpis predsednika Vlade Republike Slovenije.
Skulptura je pozlačena bronasta plastika na podstavku

iz masivnega kristalnega stekla. Plastika ima obliko plame-
na, v katerem so nakazane človeške figure.

Skulptura je izvirne oblike, čiste rešitve in nezamenlji-
vosti. Omogoča jasno razpoznavnost s slovensko odličnost-
jo v domačem prostoru in v mednarodni skupnosti.

Skulptura ima naslednje razpoznavne znake:
– ime priznanja,
– letnico.
Skulptura meri od 30 do 60 cm. Narejena je tako, da

se lahko reproducira v štirih primerkih vsako leto.

V. SESTAVA, PRISTOJNOSTI IN NALOGE OCENJEVALNE
KOMISIJE

17. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih

oceni na podlagi dokazov o izpolnjevanju pogojev in meril, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji.

Na podlagi ocene iz prejšnjega odstavka komisija v
roku 150 dni od prejema vlog pripravi predlog dobitnikov
priznanja in ga posreduje v potrditev odboru. Ta predlog
podpiše predsednik razsodniške skupine.

18. člen
Komisijo sestavljajo razsodniki, vodilni ocenjevalci in

ocenjevalci.
Predsednika razsodnikov in šest razsodnikov, ki tvorijo

razsodniško skupino, imenuje odbor. Vodilne ocenjevalce
in ocenjevalce imenuje odbor na predlog razsodnikov. Šte-
vilo vodilnih ocenjevalcev in ocenjevalcev v komisiji je odvi-
sno od števila prijavljenih kandidatov.

Razsodniki so imenovani za obdobje treh let, vodilni
ocenjevalci in ocenjevalci pa za eno leto. Vodilni ocenjevalci
in ocenjevalci lahko vsako leto ponovno kandidirajo za člans-
tvo v komisiji.

19. člen
Člani komisije so izbrani izmed vodstvenih delavcev in

strokovnjakov z znanjem in izkušnjami na področju poslo-
vanja in kakovosti v gospodarskih organizacijah in zavodih
ter ustanovah, ki so z rezultati svojega dela dokazali svojo
odličnost.

20. člen
Pogoji za imenovanje članov komisije so:
– da so slovenski državljani;
– da imajo stalno bivališče v Sloveniji;
– da imajo najmanj VII. stopnjo izobrazbe;
– da imajo 10 let delovne dobe;
– da imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodstve-

nih ali vodilnih položajih;
– da imajo znanje angleškega jezika;
– da imajo najmanj 33 let starosti;
– da se strinjajo:

– da se bodo udeležili enega od načrtovanih priprav-
ljalnih tečajev za ocenjevalce,

– da bodo najmanj 10 dni namenili pregledovanju
in točkovanju vlog prijaviteljev in načrtovanim obiskom lo-
kacije,

– da bodo delali v skladu s predpisi,
– da bodo ravnali v skladu s pravili, zapisanimi v

Priročniku za ocenjevalce.

21. člen
Merila, ki se uporabljajo pri izbiri članov komisije vklju-

čujejo obseg izkušenj, raznolikost izkušenj, vedenje, zunanji
nastop, stopnjo specializacije, poznavanje kakovosti in vrsto
strokovnosti na področju poslovanja.

Merila za pridobitev statusa razsodnika so:
– javni ugled oziroma javno delovanje (strokovni članki,

predavanja, vodenje strokovnih društev, pohvale oziroma
priznanja);

– ugled organizacije, kjer dela;
– praktične izkušnje pri vodenju vsaj enega uspešnega

projekta izboljšave organizacije;
– praktične izkušnje pri vodenju presoj oziroma oce-

njevanj.
Merila za pridobitev statusa vodilnega ocenjevalca:
– praktične izkušnje pri vodenju vsaj enega uspešnega

projekta izboljševanja organizacije;
– praktične izkušnje pri vodenju presoj oziroma oce-

njevanj;
– specialist za vsaj enega od meril priznanja;
– poznavanje področja ocenjevanja.
Merila za pridobitev statusa ocenjevalca so:
– strokovnost za ocenjevanje posameznih meril priz-

nanja;
– ustrezna strokovna znanja, pridobljena na poslovnih

šolah;
– izkušnje na področju vodenja.

22. člen
Naloge razsodnikov so, da določajo skupine ocenje-

valcev za prvi pregled in točkovanje vlog pregledujejo rezul-
tate točkovanja, izbirajo prijavitelje za obiske lokacij, pregle-
dujejo poročila o obiskih in pripravijo predloge prejemnikov
priznanj.

Naloge vodilnih ocenjevalcev so, da pregledujejo, da-
jejo pripombe in točkujejo vloge. Vodijo postopek ocenjeva-
nja posamezne vloge in so strokovno odgovorni za pravil-
nost ocene in vsebine. Vodijo usklajevalne sestanke, skupi-
ne za obisk lokacije ter pripravijo poročila za prijavitelje in
razsodnike.

Naloge ocenjevalcev so, da pregledujejo, dajejo pri-
pombe in točkujejo vloge. Poleg tega pa ocenjevalci tudi
sodelujejo pri ovrednotenjih na usklajevalnih sestankih in pri
obiskih lokacije ter sodelujejo pri pripravi poročil za prijavite-
lje in razsodnike.
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23. člen
Člani komisije izdelajo oceno na podlagi postopka oce-

njevanja, ki sestoji iz več stopenj, in sicer:
– 1. stopnje – točkovanje vlog;
– 2. stopnje – usklajevalni sestanek;
– 3. stopnje – obisk lokacije;
– 4. stopnje – končni pregled razsodnikov.

24. člen
Naloga ocenjevalcev na 1. stopnji je, da vsako vlogo

samostojno pregledajo tako, da ocenijo dokaze v vlogi in da
izdelajo oceno o odličnosti organizacije. Oceno izdela oce-
njevalna skupina, katero tvorijo vodilni ocenjevalec in naj-
manj dva ocenjevalca, in sicer na podlagi točkovanja vlog.

25. člen
Usklajevalni sestanek pomeni usklajevanje ocen in ugo-

tovitev med člani skupine. Ob zaključku 2. stopnje razsodni-
ki izberejo vloge z višjimi rezultati točkovanja za obisk lokaci-
je. Pisne pripombe iz pregleda 2. stopnje se uporabijo kot
podlaga za poročilo prijaviteljem, ki niso bili izbrani za obisk
lokacije.

Na 2. stopnji morajo ocenjevalci:
– izdelati pisne pripombe in številčne rezultate točko-

vanja za vse postavke;
– sodelovati z vodilnim ocenjevalcem in drugimi oce-

njevalci pri načrtovanju usklajevalnega ocenjevanja;
– izvajati naloge pred usklajevalnim ocenjevanjem, ki

jim jih je dodelil vodilni ocenjevalec;
– sodelovati v usklajevalnem ocenjevanju, ki ga vodi

vodilni ocenjevalec, da dosežejo soglasje glede pripomb,
vprašanj za obisk lokacije in številčnih rezultatov točkovanja;

– sodelovati pri pripravi poročila prijavitelju, če ni bil
izbran za obisk lokacije;

– sodelovati pri pripravi poročila za razsodnike.
Na 2. stopnji mora vodilni ocenjevalec:
– izdelati pisne pripombe in številčne rezultate točko-

vanja za vse postavke;
– prevzeti vodstvo v postopku točkovanja na usklaje-

valnem sestanku;
– napisati poročilo prijavitelju, če ni bil izbran za obisk

lokacije;
– napisati poročilo za razsodnike.
Na 2. stopnji mora razsodnik:
– preveriti postopek, uporabljen pri vrednotenju;
– pregledati rezultate točkovanja;
– izbrati prijavitelje za obisk lokacije;
– poskrbeti, da so izbrani prijavitelji obveščeni o obi-

sku lokacije.

26. člen
Obisk lokacije izvede skupina z najmanj dvema ocenje-

valcema, enim vodilnim ocenjevalcem in enim razsodnikom.
Obisk lokacije vodi vodilni ocenjevalec. Namen obiska loka-
cije je razjasnitev in preveritev vprašanj, nastalih pri ocenje-
vanju na 2. stopnji. Po obisku lokacije mora skupina za
obisk lokacije pripraviti pisno poročilo, ki ga predloži razsod-
nikom.

Na 3. stopnji morajo ocenjevalci:
– sodelovati pri načrtovanju obiska lokacije, vključno z

določanjem vprašanj in strategije za njihovo obravnavanje;
– sodelovati pri obisku lokacije;
– vsebinsko prispevati k temu, da skupina razjasni in

preveri vsa ključna vprašanja;
– izdelati pisno informacijo, ki jo zahteva vodilni oce-

njevalec;

– prispevati k poročilu za razsodnike;
– prispevati k poročilu za prijavitelja.
Na 3. stopnji morajo vodilni ocenjevalci:
– predlagati metodologijo pristopa za obisk lokacije;
– pozvati člane skupine k oblikovanju mnenja o predla-

ganih temah;
– s pomočjo članov skupine izbrati organizacijske eno-

te na lokaciji, ki jih bo skupina obiskala;
– urediti vse za obisk lokacije ob sodelovanju s kon-

taktno osebo prijavitelja, članov skupine in Urada Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje;

– voditi obiske lokacije;
– voditi aktivnosti članov skupine, zlasti glede prepoz-

navanja ključnih vprašanj za razjasnitev in preverjanje, razvo-
ja strategije obravnavanja vprašanj, dajanja zadolžitev oce-
njevalcem in zagotavljanja, da bodo vsa ključna vprašanja
primerno obravnavana;

– zbirati in narediti sintezo pisnih informacij ocenjeval-
cev;

– izpolniti in predložiti zahtevane pisne delovne liste z
vprašanji za obisk lokacije;

– pripraviti poročilo razsodnikom in poročilo s povratni-
mi informacijami za prijavitelja.

Na 3. stopnji morajo razsodniki:
– preveriti postopek, uporabljen pri vrednotenju;
– pregledati poročila o obisku lokacije in vse druge

pripadajoče informacije o prijavitelju.

27. člen
Poročilo o obisku lokacije sestoji iz točkovalnega zvez-

ka z obiska na lokaciji, zapiskov o ugotovitvah, popravljeno
oceno ter spisek ocen vseh ocenjevalcev z upoštevanjem
ugotovitev o obisku lokacije.

28. člen
Pomembni sestavini poročila s povratnimi informacija-

mi sta spisek prednosti in področij potrebnih izboljšav ter
povzetek točkovanja, ki obsega razpon točk po posameznih
postavkah in skupno.

29. člen
Po pregledu poročil, pripravljenih na 3. stopnji, ki ga

opravijo razsodniki, le-ti predlagajo odboru dobitnike priz-
nanj.

Na 4. stopnji morajo ocenjevalci in vodilni ocenjevalci:
– biti razsodnikom na voljo, da se po potrebi z njimi

posvetujejo glede problemov ali razjasnijo vprašanja.
Na 4. stopnji morajo razsodniki:
– pregledati vse vidike postopka ovrednotenja;
– pregledati poročila o obisku lokacije in vse druge

ustrezne informacije o prijavitelju;
– se po potrebi posvetovati z vodilnimi ocenjevalci;
– predlagati dobitnike priznanj;
– izvesti končni pregled poročil za prijavitelje.

VI. SISTEM IN MERILA OCENJEVANJA

30. člen
Izbor prijaviteljev na 2. in 3. stopnji postopka ocenjeva-

nja začnejo razsodniki s pregledovanjem podatkov o točko-
vanju in rezultatov.

Razsodniki dobijo v ocenjevanje na 2. in 3. stopnji
ločene spiske vseh prijaviteljev z vso spremno dokumentaci-
jo, za vse štiri kategorije priznanja, po padajočem vrstnem
redu ocen. Prijavitelji so razpoznavni le po številčni oznaki.
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31. člen
Razsodniki začnejo postopek izbire najprej za prijavite-

lja z najnižjim rezultatom.
Ali naj bo prijavitelj deležen ocenjevanja z obiskom

lokacije ali ne, odločijo razsodniki z večino svojih glasov.
Če razsodniki glasujejo “proti”, prijavitelj ne bo vklju-

čen v pregled na naslednjo stopnjo. Nato bodo razsodniki
obravnavali naslednjega kandidata z višjim rezultatom točko-
vanja.

Če razsodniki glasujejo “za”, se ta prijavitelj in vsi, ki
imajo višji rezultat in so zato v seznam uvrščeni nad njim,
izberejo za ocenjevanje na naslednji stopnji.

Postopek izbire na 2. in 3. stopnji se izvaja ločeno za
vsako od štirih kategorij priznanja.

32. člen
Razsodniki, ki sodelujejo v postopku izbora, morajo

upoštevati naslednja načela:
– kar največja uporaba razprave oziroma soglasja;
– pri doseganju soglasja in odločanju sodeluje maksi-

malno število razsodnikov;
– odpraviti je treba nasprotovanja interesov in pojave

nasprotovanja;
– noben razsodnik ne sme glasovati v zvezi s prijavite-

ljem, če ni bil prisoten vsaj na polovici razprav o vlogi.

33. člen
Nasprotovanje interesov se izraža v štirih glavnih tipih:
1. neposredna povezava (npr.: nedavna zaposlitev ali

poslovno razmerje);
2. pomembno lastništvo;
3. poslovni konkurenti pravnih oseb, s katerimi obsta-

jajo neposredne povezave ali lastništvo;
4. nasprotovanje kategorij.
Nasprotovanje kategorij se nanaša na stanje, ko bi

razporejenost glasov “za” ali “proti” pri prijavitelju, ki ni zajet
v nasprotovanjih pod 1., 2. ali 3. točko prejšnjega odstavka
(v nadaljnjem besedilu: nasprotovanja tipov 1, 2, 3) lahko
vplivala na uvrstitev prijavitelja, ki je zajet v nasprotovanjih
tipov 1, 2 ali 3.

34. člen
Razsodniki odločajo o vlogah za priznanje na razpravi,

ki jo vodi predsednik razsodniške skupine.
Pred razpravo morajo razsodniki pregledati poročila za

vse prijavitelje, ki so bili pregledani z obiskom lokacije razen
za tiste, za katere obstaja nasprotovanje tipov 1, 2 ali 3.

35. člen
Vloge za priznanja, v vsaki od štirih kategorij priznanja,

razsodniki obravnavajo ločeno. Znotraj ene kategorije se
najprej razpravlja o vlogah, ki imajo največ nasprotovanj. Ko
se objavi številko vloge, morajo razsodniki, ki imajo naspro-
tovanja tipov 1, 2 ali 3, zapustiti prostor za toliko časa,
dokler nista končana razprava in odločanje v zvezi s tem
prijaviteljem. Ko se objavi naslednjo številko vloge, se raz-
sodniška skupina prilagodi tako, da razsodniki, ki imajo z
obravnavanim prijaviteljem nasprotovanje tipa 1, 2 ali 3,
zapustijo prostor.

36. člen
Razprava o vlogi traja dokler vsi sodelujoči razsodniki

ne zaključijo, da je bil primer ustrezno obravnavan.
Ob zaključku razprave se za vlogo izvede izločevalno

glasovanje. Prijavitelj je izločen iz nadaljnje obravnave le, če
tako glasujejo vsi sodelujoči razsodniki (tj. tisti, ki ne uveljav-
ljajo nobenega tipa nasprotovanja interesov).

37. člen
Ko so obravnavane vse vloge iz ene kategorije prizna-

nja, se skliče razsodnike, ki niso imeli nikakršnih nasproto-
vanj, da razpravljajo in glasujejo o preostalih prijaviteljih.
Prijavitelj, ki prejme najmanjše število glasov, je izločen iz
nadaljnje obravnave.

Če je prijavitelj izločen, se razsodniki, ki nimajo več
nasprotovanja, pridružijo razsodniški skupini.

Proces glasovanja se ponavlja, tako da je z enim glaso-
vanjem izločen po en prijavitelj, število glasujočih razsodni-
kov pa se postopoma veča.

Vsi razsodniki, ki ne uveljavljajo nobenega tipa naspro-
tovanja v zvezi s preostalimi prijavitelji, lahko glasujejo o
končnem predlogu. Odločitve so sprejete z večino glasov
glasujočih razsodnikov.

38. člen
Za lažje delo članov komisije sprejme razsodniška sku-

pina posebna navodila za ocenjevanje vlog za priznanje
Republike Slovenije za poslovno odličnost.

39. člen
Za ocenjevanje, kako neka organizacija napreduje v

smeri odličnosti, se uporabljajo merila, ki se jih uporablja za
Evropsko nagrado za poslovno odličnost in so dosegljivi na
Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Uradu za standardiza-
cijo in meroslovje.

VII. SLOVESNA PODELITEV PRIZNANJ

40. člen
Priznanja se podelijo enkrat letno, najkasneje v de-

cembru.

41. člen
Predsednik odbora razglasi sklep odbora o dobitnikih

priznanja na slovesni podelitvi priznanj.
Ob razglasitvi se za vsakega dobitnika prebere uteme-

ljitev, zakaj se mu priznanje podeljuje.
Dobitnikom priznanja izroči priznanje predsednik Vlade

Republike Slovenije.
Odbor določi tudi program in potek slovesnosti, na

kateri se podelijo priznanja.

VIII. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV

42. člen
Imena prijaviteljev, komentarje in informacije o točko-

vanju, pridobljene med pregledom vlog, obravnava odbor
kot zaupne informacije in varuje njihovo tajnost. Take infor-
macije so dostopne samo tistim posameznikom, ki so nepo-
sredno vključeni v postopek ocenjevanja. Odbor ne sme
razkriti nikakršnih informacij o nobeni vlogi brez predhodne-
ga pisnega dovoljenja prijavitelja.

Odbor bo storil vse, kar bo razumno mogoče, da
zagotovi, da se bodo vloge in informacije v njih obravnava-
le kot strogo zaupne. Vendar pa odbor ne more biti odgo-
voren tretji stranki za kakršnokoli izgubo zaupnosti niti ne
more biti odgovoren za morebitno škodo (blaga, ljudi, fi-
nančne izgube ali posledično), ki je nastala zaradi kršitve
zaupnosti ali kako drugače s strani prijaviteljev ali katereko-
li tretje stranke.
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IX. KONČNA DOLOČBA

43. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada

Republike Slovenije, in naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 009-5/98
Ljubljana, dne 17. februarja 1999.

Metod Dragonja l. r.
Predsednik

Odbora za priznanje
Republike Slovenije

za poslovno odličnost

DRŽAVNI ZBOR
937. Razpis volitev članov sodnega sveta 1997

PREDSEDNIK REPUBLIKE
938. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
Republiki Braziliji 1997

VLADA
939. Uredba o območjih, ki se štejejo za demograf-

sko ogrožena območja v Republiki Sloveniji 1997
979. Uredba o načinu oblikovanja cen proizvodnje in

distribucije pare in tople vode za namene daljin-
skega ogrevanja 2080

980. Sklep o uskladitvi preživnin 2080
981. Soglasje k cenam prevoza potnikov po železnici

v domačem potniškem prometu 2081

MINISTRSTVA
940. Odredba o spremembi odredbe o določitvi viši-

ne nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na meliora-
cijskih območjih v letu 1998 2024

941. Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu os-
novna šola 2024

942. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Mokronog 2024

943. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Hrastnik 2025

VSEBINA

944. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Planina 2025

945. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Dobovec 2025

946. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Kranjska Gora 2026

947. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Zali log 2026

948. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kriterijih za uve-
ljavljanje dodatka za nego otroka 2027

949. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o standardih in normativih      socialnovarstvenih
storitev 2027

982. Pravilnik o delu Odbora za priznanja Republike
Slovenije za poslovno odličnost 2081

BANKA SLOVENIJE
950. Sklep o dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se

zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Ban-
ka Slovenije 2030

951. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju naj-
manjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti poob-
laščene banke 2030

952. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do na-
kupa deviz 2030

953. Spremembe in dopolnitve navodila o izvajanju
sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino 2030

Stran Stran
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
954. Dodatek k pravilom igre na srečo “Hitra srečka” 2044
955. Poročilo o gibanju plač za januar 1999 2044

OBČINE
BENEDIKT

956. Statut Občine Benedikt 2045

CELJE
957. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem 2058

DOBROVA-POLHOV GRADEC
958. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovne šole Polhov Gradec 2059

IZOLA
959. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega

pomena na področju športa v Občini Izola 2059

JESENICE
960. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Je-

senice za leto 1998 2060

KAMNIK
961. Odlok o občinskih cestah 2061
962. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Frana Albrehta 2071

963. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Marije Vere 2071

964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Stranje 2072

965. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju 2072

966. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-
tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Toma Brejca 2073

KOMENDA
967. Sklep o razglasitvi športnih objektov za objekte

občinskega pomena 2073

KRANJ
968. Sklep o določitvi nepremičnin, ki so javna last-

nina 2074

MIRNA PEČ
969. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana

Občinskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni
enoti 2074

MOZIRJE
970. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije ob-

čine Mozirje 2074
971. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sve-

ta občine Mozirje prešel na naslednjega kandi-
data 2075

ODRANCI
972. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Odranci za leto 1998 2075
973. Spremembe in dopolnitve statuta Občine

Odranci 2075

PUCONCI
974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pu-

conci za leto 1998 2078

ROGAŠKA SLATINA
975. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje
1986 do 2000 2078

SLOVENSKE KONJICE
976. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje
dvojčki) 2079

977. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta naselja
Tepanje 2079

ŠENTJUR PRI CELJU
978. Sklep o spremembi povprečne gradbene ce-

ne stanovanj in povprečnih stroških komunal-
nega urejanja zemljišč ter določitvi odstotka od
povprečne gradbene cene v Občini Šentjur pri
Celju 2079

Stran Stran
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STANOVANJSKI ZAKON
s sodno prakso

Stanovanjski zakon sodi med tiste slovenske pravne predpise, ki jih mora poznati
širok krog ljudi. Pomemben je tako za lastnike kot za najemnike stanovanj, saj določa
njihova razmerja, predpisuje upravljanje v večstanovanjskih hišah, po določbah o
lastninjenju in privatizaciji stanovanj
in stanovanjskih hiš pa je množica nekdanjih imetnikov stanovanjske pravice prišla do
te dragocene nepremičnine.

Ker je prav na stanovanjskem področju veliko sporov, za posameznimi
členi veljavnega zakona objavljamo tudi povzetke nekaterih zanimivih sodnih odločb.
Izbrali smo jih iz bogate računalniške baze sodne prakse Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.

Cena 1680 SIT 10476
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q STANOVANJSKI ZAKON število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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